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Antoni Viladamor (m. Barcelona, 1585) és, malgrat l'interes lateral que
ha despertat en la crítica, un dels historiadors importants per entendre el
canvi de perspectiva que va suposar la segona meitat del segle XVI entre
els erudits que s'ocupaven de narrar les "veritats" historiques del país.
Mica en mica hem anat descobrint Viladamor en les seves facetes pública
i privada: la família, les relacions personals i laborals, sovint estretament
interrelacionades (els Requesens-Zúñiga, i molt especialment Lluis de
Requesens; els historiadors Pere Antoni Beuter, Lluis Ponq dYIcardi
Jerónimo Zurita), la feina d'arxiver de 1'Arxiu Reial de Barcelona (fill i
pare d'arxiver com era), de notari reial i de secretari del lloctinent general
de Catalunya Diego Hurtado de Mendoza, i també d'alcaid del castell de
Roses1
Ara, la nostra intenció és fixar l'atenció en delimitar les fonts
literaries emprades per Viladamor en la primera part de la seva Histhvia
general de Catalunya, i l'ús que en fa; deixarem, doncs, per a una altra
* Aquest article s'inscriu en els projectes BFF2002-03390 i BFF2002-04197-C03-

03 del MECYD i 2001SGR 00003 de la CIRIT.
N'hem parlat en diverses ocasions: MIRALLES,
Eulalia, ((L'historiador Antoni
Viladamor i el seu entorn familiar: notes biografiques)), Pedralbes, 17 (1997),
121-152; MIRALLES,Eulalia, ((Antoni Viladamor i la Histdvia general de
Catalunya: la relació amb els seus coetanis i la repercussió de l'obra fins al segle
XXD, Recerques, 40 (2000), 99-1 16; MIRALLES,
Eulalia, A. Viladamor. "Histdria
general de Catalunya ". Edició i estudi, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2001
[Tesi doctoral inkdita, dir. Eulalia DURAN].

ocasió, tot i deturar-nos-hi per sobre, la problematica especifica que
presenta 1'6s de fonts diplomatiques en l'obra.
La Historia, escrita entre 1564 i 1585, és l'única obra que ara per
ara podem a atribuir amb certesa a Viladamor, pero possiblement no és
l'única que va escriure.2 La seva és la primera pega historiografica escrita
a Catalunya després que les Corts de 1564 sol.licitessin al rei la
nominació d'un cronista oficial per al Principat i comtats de Rosselló,
Cerdanya i Conflent i, tot i que la nominació no es va confirmar en la
persona de Viladamor, no dubtem que l'obra estava destinada a ser
presentada en cercles oficials.3 Malgrat aquesta circumstancia, la Histbria
destaca entre l'obra dels seus contemporanis pel fet de ser la primera que
s'escriu sota la clara i manifestada voluntat de l'autor d'esdevenir
cronista oficial i perque crea escola: les obres posteriors de Francesc
Calga, Pere Gil, Onofre Manescal o Jeroni Pujades, entre d'altres,
comparteixen, amb la de Viladamor, semblances formals (d'estructura i
de fonts), motivacions (aconseguir la legitimació de les institucions i
sovint també el seu suport economic) i ideologia (una historia de i per a
Catalunya).
Tot i la seva importancia, cal no perdre de vista que la Historia és
incompleta (només comptem amb el primer dels quatre llibres que
pretenia escriure) i inacabada (la mort va sorprendre l'autor mentre
2 La Hist6ria s'ha conservat íntegrament en dos manuscrits: BL (British Library),
ms. Add. 25418, i AEV (Arxiu Episcopal de Vic), ms. 224. Tot i que tenim en
curs un estudi que hauria de permetre ampliar la nomina d'obres historiques del
nostre autor, de moment tan sols ens hem interrogat sobre la seva possible
responsabilitat com a autor de 1'Epitome que encapqala la recopilació de les
Eulalia, ((Notícies sobre 1'Epitome de
constitucions de 1588189. Vegeu MIRALLES,
la genealogia dels comtes de Barcelona (C-1588/89)~,Quaderns de la Selva:
Homenatge a Josep Maria Pons i Guri/2, 13 (2001), 307-318. Darrerament, i
d'acord de nou amb atribuir 1'Epitome a Francesc Calqa i no a Viladamor, vegeu
GALDEANO
CARRETERO,
Rodolfo, La serie iconograjca de 10s monarcas de
Catalunya-Aragón de Filippo Ariosto para el Palau de la Generalitat (15871588), Universitat de Girona, 2002 [Treball de Recerca inbdit, dir. Joaquim
GARRIGA].
3 L'autor ho nota explícitament en diverses ocasions (al títol i als prolegbmens), i
el fet que fos dedicada als tres braqos a les Corts de 1585 ho corrobora.
Assenyalem que, malgrat que manca la confirmació reial, el 25 de novembre de
1585, congregades les corts a Montsó, el braq reial tornava a insistir en la
necessitat d'elaborar una cronica de Catalunya i afirmava haver escollit per a
I PORTELLA,
Josep
l'empresa el doctor Santamaria. Vegeu sobre aixo BRINGU~~
Maria, ed., Cort general de Monts6 (1585). Montsó-Binifar. Procés familiar del
b r a ~reial, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2001,400 i 406.
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enllestia la primera de les quatre parts, que s'estén des dels orígens
llegendaris de la Península, amb Tubal, fins a l'any 714). El fet que
només sigui embastada, que d'entrada podria semblar un inconvenient,
ajuda de manera remarcable a entendre quin va ser el seu procés de
redacció -que,
de fet, no difereix gaire del d7altres obres
historiografiques-: Viladamor parteix d'unes fonts de base, "vertebrals",
que completa amb d'altres a l'hora de menysvalorar, contraposar o
manipular les primeres. Aquest sistema el posa en practica especialment
als cinc primers capítols de l'obra i a algun altre, que són complets, pero
no a la resta, pendent encara de la revisió final de l'autor. Malgrat la
desproporció (menys d'una desena de capítols enllestits d'entre cent
trenta-dos), aquests que són acabats, estructurats, ben pensats i madurats,
ens basten per fer-nos una idea de quin havia de ser el resultat final de
tota la Histhria.
D'acord amb els mots de Viladamor, all6 que guia la seva intenció
en redactar la seva obra és la recopilació i critica de les fonts a l'abast;
vol narrar els fets essent sempre fidel a la historia -i, així, a la veritat-,
tal i com els ha trobat relatats en ((10s bons auctors)), tot i que de vegades
la informació que reportin aquests no sigui completa. Per a ell, la
competkncia de les fonts, tant narratives (les dels bons autors) com
documentals (les dels arxius), passara per davant de qualsevol altre criteri
a l'hora de fer-ne la tria. Aquesta preocupació per la competkncia de les
fonts com a fonament de la veritat del que exposa és indestriable de
l'ofici d'historiador i no és exclusiva de Viladamor.4
4 A proposit d'aquest aspecte durant l'edat moderna a Castella, Tate se n'ha
ocupat en relació amb Ocampo: TATE, Robert Brian, Ensayos sobre la
historiografia peninsular del siglo xv, Madrid, Gredos, 1970, 29. Del cas catala
n'ha parlat, entre d'altres, Alcoberro en relació amb Carbonell: CARBONELL,
Pere
vol. 1, Barcelona,
Miquel, Crdniques d'Espanya (ed. Agustí ALCOBERRO),
Barcino (Els Nostres Classics), 1997, 70-72. Viladamor argumenta de la següent
manera: ctY encara que de alguna manera haguera pogut evitar molta part de
aquest dany suplint ab conjecturas la brevetat de las cosas y unplint de paraulas
10s fets y 10s temps, ho he dexat de fer per 10 que la fidelitat de la historia, a la
qual, sens que m'o forqara mon dever, desitx anar molt subjecte y animat, no u
sufre ni m'ha donat aquexa licentia. Y per dita causa sols las compte de la manera
que en 10s bons auctors las he trobat scritas, ab 10 coromull o raora que.1~han
donat, tenint per millor qualcevol desigualdat en 10 proseguir-las que algun perill
de la veritat que.s podria dubtar si hagués sercat manera per a suplir-las)) (A la
il.lustrissima congregacid dels tres staments de Cathaluña..., BL, ms. Add.
25148, f. 5 ) . Cal remarcar que el barceloni no és del tot original, sinó que parteix
literalment de Morales: ccY bien pudiera yo evitar alguna parte deste daño

1. Fonts vertebrals
Per a l'estudi de les fonts de la Histhria partirem de l'autor mateix,
que assevera, pel que fa a la historia de Catalunya: ((Si bé he seguit 10 que
Florián de Ocampo y Arnbrosio de Morales ne han scrit, per haver-hi pres
molt treball en sercar-o y recopilar-o de diversos auctors, totavia,
regonexent ab més curiositat en 10 tocant a Cathaluña alguns auctors que
ells en sas historias ne fan menció, he trobat moltas cosas en favor de
nostra nació dignes de ser entesas, las quals hi he ajustat per a
perfectionar més la present historia, contant de quins auctors y en quinas
parts las he trobades)). I, més endavant, per a les vides de papes: ((En 10
tocant a las vidas dels papas que governaren la Yglésia christiana [. . .] y
en 10 que cada hu d'ells en son temps universalment per tota la
christiandat ordena y provehi [...I, seguint al doctor Illescas y altres
doctors van molt copiosament scritas y declaradas)).5
Així, la Histhria és bastida, pel que fa a la histdria política' a partir
de la Crónica general de España del que fou nomenat cronista reial de
l'emperador Carles el 1539, Florián de Ocampo (1495-1558)' i la
continuació de l'historiador i eclesiastic Ambrosio de Morales (15 131591). Viladamor va tenir a ma l'edició dYOcampode 1553 o bé una
reimpressió dYaquesta;6pel que fa a Morales, va servir-se dels dos
suppliendo siempre con conjecturas la brevedad de las cosas, y hinchendo de
palabras 10s hechos y 10s tiempos, mas 10 he dexado de hazer porque la fidelidad
de la historia, a quien yo, sin que me forqara a el10 mi dever, desseo siempre por
natural inclinación yr muy sujeto y rendido, no 10 sufre ni da essa licencia. Y assi
so10 contaré las cosas de España que en 10s buenos authores se hallan escritas, con
el colmo o con el rasero que ellos nos las dieron, teniendo por mejor qualquier
desigualdad en el prosseguirlas que algun pequeño peligro de la verdad, si buscara
manera para suplir algo desto)) (MORALES,
Arnbrosio de, La Crónica general de
España que continuava [...] prossiguiendo adelante 10s cinco libros que el
maestro Florian de Ocampo L ..] dexó escritos, Alcalá de Henares, Juan Iñiguez
de Lequerica, 1574, f. [lOv], prel.).
5 A la il~lustrissimacongregació... , cit., f. 5-5v.
6 D'acarar les dades recollides per Viladamor quan cita Ocampo (llibre i capítol),
en resulta la certesa que el barceloni havia d'usar no la impressió de 1543
(OCAMPO,Florián de, Los quatro libros primeros de la Crónica general de
España, Zamora, Juan Picardo, 1543), sinó la de 1553 (OCAMPO,Florián de,
Hispania vincit. Los cinco primeros libros de la Crónica general de España,
Medina del Campo, Guillermo de Millis, 1553), ja que les citacions es
corresponen amb la disposició d'aquesta segona. L'edició de 1553 va ser retocada
per l'autor respecte a la de 1543 amb l'afegitó d'un nou llibre, i modificava i
ampliava els quatre primers publicats amb anterioritat. Pel que fa a la reimpressió,
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primers volums de la continuació dYOcampo:d'una banda, el que recull
els llibres VI a X publicat a Alcala de Henares per Juan Iñíguez de
Lequerica el 1574 i, de l'altra, el volum amb els llibres XI i XII, que va
veure la llum el 1577 també a Alcala.' No sembla que usés les
Antigüedades de las ciudades de España (1575) del mateix autor, sinó
que, quan prefereix completar -o contrastar- les dades epigrafiques, es
decanta pel Libro de las grandezas de Tarragona (157213) de Lluís Ponq
d' Icard.
D'altra banda, i pel que fa a les vides de papes, la pedra angular de
Viladamor és la Historia pontiJica1 y católica (1565) del beneficiat de
Dueñas i abat de San Frontes, a Zamora, Gonzalo de Illescas. L'arxiver
podia usar qualsevol de les edicions en circulació d'Illescas, que foren
moltes des del moment de la primera impressió. D'entre totes, no creiem
que consultés la barcelonina de Jaume Cendrat de 1584, sinó una
d'anterior,8 ja que, considerant que la Histhria va comenqar a prendre
ens referim a l'apareguda a Alcalá el 1578, a les premses de Juan Iñiguez de
Lequerica. Per a les edicions de la Corónica d'Ocampo (i la continuació de
Morales), vegeu PALAU I DULCET, Antonio, Manual del librero
hispanoamericana, Barcelona, L. Antiquaria A. Palau, 1948-1976, 28 vols., núm.
198376-198386; S I M ~DÍAz,
N
José, Bibliograja de la literatura hispanica, vol.
XV, Madrid, Centro Superior de Investigaciones Cientificas / Instituto Miguel
Cervantes de Filologia Hispánica, 1962-1994, 326-328. Per a la de 1553 a Medina
del Campo i la de 1578 a Alcalá de Henares, vegeu també, respectivament, PEREZ
PASTOR,Cristóbal, La imprenta en Medina del Campo, Madrid, Sucesores de
Junta de Castilla
Rivadeneyra, 1895 [Reimpr. facs., a cura de Pedro M. CATEDRA,
y León / Consejeria de Cultura y Turismo, 19921, núm. 101, i MARTÍNABAD,
Julián, La imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600), Madrid, Arco, 1991, 3
vols., niun. 797.
7 Es tracta de MORALES,
Ambrosio de, La Crónica general de España que
continuava [...] prossiguiendo adelante 10s cinco libros que el maestro Florian de
Ocampo [...] dexó escritos, Alcalá de Henares, Juan Iñiguez de Lequerica, 1574, i
Ambrosio de, Los otros dos libros, undécimo y duodécimo, de la
de MORALES,
Corónica general de España [...] que continuava Ambrosio de Morales, Alcalá de
Henares, Juan Iñiguez de Lequerica, 1577. Evidentment, Viladamor no va ser a
temps d'aprofitar el volum que va aparkixer a Cbrdova un any després de la seva
mort, el 1586. Per a les edicions d'Ambrosio de Morales, vegeu n. 6.
8 Per a les edicions i reimpressions d'Illescas, vegeu PALAU
I DULCET,
Antonio,
Manual del librero... , cit., niun. 11842-11844; S I M ~D~Az,
N José, Bibliografia de
la literatura... , cit., vol. XII, 101-107; i ROLDÁNPBREZ,Antonio, ctGonzalo de
Illescas y la Historia pontz?cal)), dins Estudios literarios dedicados al profesor
Mariano Baquero Goyanes, Múrcia, Imp. Sucesores de Nogués, 1974, 587-638,
esp. 588 i 601-603. Sobre les aparegudes a Salamanca, remetem a RUIZFIDALGO,
Lorenzo, La imprenta en Salamanca (1501-1603), Madrid, Arco, 1994, 3 vols.,

forma cap a l'any 1564, sembla lbgic imaginar que l'arxiver coneixia ja
d'abans l'obra que més material li forniria per a la redacció de bona part
de la seva cronica i que no va deixar per a darrera hora la tria d'una font
que li havia de ser tan important.9
La primera vegada que Viladamor citara Ocampo, Morales i
Illescas és a la dedicatbria que encapqala la Histhria; i només hi cita un
altre autor, Jerónimo Zurita. De fet, el deute de l'historiador barceloni
amb les fonts és gran, des de la declaració d'intencions de l'esmentada
dedicatbria (que és el resultat de fusionar els prblegs dYOcampode 1553 i
de Morales de 1574) fins a l'ultima línia del primer llibre de la Histhria.
L'originalitat de Viladamor no prové de la informació que reporta ni de
com la compila, sinó de la tria dels textos i de 1'6s que en fa, que és
particular i encaminat cap a uns interessos determinats.
D'altra banda, l'esment a Zurita en aquestes circumsthcies mereix
que ens hi deturem. Zurita i Viladamor possiblement van coincidir a
1'Arxiu Reial en més d'una ocasió mentre el primer preparava els seus
Anales, per6 pot ser que fins i tot es coneguessin d'abans.10 No s'ha de
descartar que, durant aquestes visites a l'Arxiu, Antoni Viladamor i el seu
pare Joan actuessin com a col.laboradors directes de l'aragones. Anys a
venir, i a l'esmentada dedicatbria de la Histhria, Viladamor li retraura
l'haver fet un ús poc cabal dels documents exhumats durant les seves
núm. 710, 845 i 947. A més de la ja citada de 1584, les altres impreses a
Barcelona durant el segle xvi, que foren tres, veieren la llum després de la mort de
Viladamor: Jaume Cendrat, 1589 i 1596, i Sebastia Comellas, 1595.
9 Establim com a data d'inici del projecte d'escriure la Histbria per part de
Viladamor l'any 1564 en funció de l'acta de Cort C-1564lXXIII (Constitucions
fetes per la sacra, cathblica y real magestat de don Phelip, rey de Castella y de
Aragó, y de les dos Sicilies, etc., en la primera Cort de Barcelona celebrada en 10
monastir de Sanct Francesch dels frares menors de dita ciutat de Barcelona en
l'any 1564, Barcelona, Jaume Cendrat, 1564, f. XX-XXv). Aquesta acta de cort és
també recollida a Constitucions y altres drets de Cathalunya, vol. 111, Barcelona,
Hubert Gotart, 1588-89, 25, i a Constitutions y altres drets de Cathalunya, vol.
111, Barcelona, Joan Pau Martí i Joseph Llopis, 1704,32. Sembla el desencadenant
que va impulsar no només el nostre historiador sinó d'altres a escriure la historia
del Principat i comtats de Rosselló, Cerdanya i Conflent.
10 Zurita i Viladamor degueren trobar-se a I'Arxiu, encara que de manera
circumstancial, durant l'estada del primer el 1553 i, més segurament, al llarg de la
que Zurita planeja com a segona visita al fons barceloni el 1565. Assenyalem la
possibilitat que coincidissin també anys abans per mitja dels Requesens-Zúñiga,
quan Viladamor era encara un noi i Zurita sojorna a Barcelona el 1543, o bé
durant l'estada que Viladamor va fer a la cort al costat de Lluís de Requesens.
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estades barcelonines." La posició de Viladamor enfront la documentació
diplomatica, que assegura voler usar profusament, sembla segur que
passa per la desautorització de Zurita -i possiblement de Carbonell-:I2
usant la mateixa metodologia que l'aragonks, és a dir, exhumant i
recuperant documents com a base per a les seves argumentacions, mirava
de posar-se a la mateixa alqada. De totes maneres, les parts de la Histdria
on podria haver demostrat la seva perícia en 1'6s de fonts diplomatiques,
la segona i la tercera, són precisament les que no tenim a l'abast.
De fet, Zurita era a Aragó el que Viladamor volia ser a Catalunya:
és d'acord amb el model aragonks, i partint de la nominació d'un cronista
en aquell territori i de la posterior publicació dels Anales de la Corona de
Aragón, que els catalans van mirar de convhcer el rei que nomenés un
cronista per al Principat i Comtats. A diferkncia seva, per6, no ho van
aconseguir. La Histdria general de Catalunya té com a finalitat rebatre
els Anales zuritians i s'inscriu en el moviment més general de reacció
contra l'historiador aragonks. S'havia de fer veure al rei, i no se'n van
sortir, que l'obra de Zurita no excloi'a la possibilitat que tots els territoris
11 L'autor afirma que, per completar la segona i tercera parts de la seva obra,
encara ha d'exhumar diversos fons, ((sens la qual diligbntia la present historia no
podria tenir 10 effecte ques desitja, majorment havent-se de referir en ella
diversos fets de nostra nació ab molt més coromull del que Hieronym Corita,
chronista de Aragó, en sos annals 10s ha relatat. Del que si be 10s aragonesos se'n
quexen per haver-se occupat molt en comptar-los, té nostra nació tantbé que
quexar-se de que, ya que.s posava a scriure'ls, no.1~haja relatat de la manera que
en 10s archius nostres, de ahont 10s tragué, 10s ha trobat)) (A la il~lustrissima
congregació..., cit., f. 7).
12 Viladamor busca intentar gratificar el lector atent amb informació absolutament
nova, cosa a la qual l'ajudara molt ((certa diligentia per mi feta, que may 10s
nostros chronistas pasats la feren)), potser en una clara al.lusió a l'esmentada
"incompetencia" de Zurita durant l'estada a 1'Arxiu. Es tracta de rescatar de l'oblit
uns sacs plens de documentació molt valuosa, especialment per als regnats del
comte Ramon Berenguer IV fins a Felip I1 (tercera part), que, per raons diverses,
han passat desapercebuts als arxivers passats i a ell mateix. Viladamor, doncs, no
es diferenciar&dels seus antecessors pel fet d'usar fonts documentals, sinó per
haver sabut trobar el que ningú abans no havia localitzat; prou sabia, no ho
dubtem, que Carbonell i Zurita ho havien fet abans que ell. Així, en la vessant
d'aprofitador de la documentació d'arxiu que tant defensava Zurita, Viladamor
anava d'acord amb ell, i tambe amb Carbonell. Ara bé: no sembla necessari tornar
a precisar com és de directa la referencia a l'aragonis, i segurament caldria, en
canvi, plantejar-se si la crítica no s'estén tambe a Carbonell, al.ludit potser més
endavant com un ((dels archivers passats)) (A la il.lus@issimacongregació.. ., cit.,
f. 6 - 6 ~ ) .

hisphics per separat, inclosos Principat i Comtats, tinguessin una historia
propia.13
Si tornem de nou a les fonts de la Histdria i ens refiem un cop més
de Viladamor, aquest afirma que hauria completat les noticies dYOcampo,
Morales i Illescas amb noves dades, extretes d'altres autors que els
anteriors esmenten i que ell hauria anat a buscar de primera ma. De fet,
una primera lectura de la Historia deixa la impressió, equivocada, que
Viladamor manejava un bon nombre de textos i que coneixia no només
els classics grecollatins sinó també els classics del cristianisme i els
autors medievals i renaixentistes de més difusió a la Península. Amb tot,
de l'acarament de l'ocampo-Morales i d'Illescas amb la cronica de
Viladamor en resulta l'evidencia que la majoria d'aquestes fonts són
usades de segona ma. Així, i seguint l'exemple que marca la tradició,
Viladamor s'empatxa a l'hora de citar noms i obres que sovint ni tan sols
té a ma -o que simplement no coneix- per la senzilla raó que una de
les seves fonts els esmenta.
2. Fonts primaries
Deixant de banda aquestes obres que només coneix per referencies,
i al costat de les vertebrals, n'hi ha unes altres referents a Catalunya,
també primaries, que caldra tenir en compte, igualment importants que
les primeres perque marquen, en certa manera, la línia del pensament de
l'autor, i que no sempre són citades directament a la Histdria -tot i que
de vegades sí-. Aquestes altres fonts primhies fan acte de presbncia
només en la narració de la historia de Catalunya, pero mai en les vides de
papes: quan Viladamor voldra completar o corregir la informació
d'Illescas ho fara o bé partint de Morales o bé fusionant les dades
d'aquest i l'abat de San Frontes per treure'n conclusions originals.
Entre aquests altres textos que Viladamor usava de primera ma, no
sorprbn trobar les Crdniques dJEspanya de Pere Miquel Carbonell,
publicades a Barcelona el 1547 i que, anys abans, s'havien gestat a
1'Arxiu Reial.14 Carbonell és citat en poques ocasions, i sempre a partir de
DURAN,Eulalia, ((Els conceptes d'Espanya en el segle xv~n,L'Aven~,244
(2000), 27-34, esp. 33.
14 TOLDRA,Maria, ((Sobre la presencia d'algunes crbniques 'catalanes a 1'Arxiu
Reial de Barcelona)), Estudis Romhnics, XXIX (2002), 169-188, assenyala que,
mort Carbonell, les Crhniques van quedar en poder de la família i que, essent com
'3
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la segona meitat de l'obra (cap. LXXVII, LXXX, LXXXII, LXXXIII,
LXXXVIII i LXXXXIIII, BL, ms. Add. 25148, f. 164v, 168, 174, 175v,
182 i 189); Viladamor l'usa especialment per introduir noves dades sobre
els reis gots, pero no sempre hi esta d'acord, i de vegades fins i tot
s'equivoca a l'hora de llegir-10.15 El que més sobta, pero, no és que
Viladamor no comparteixi algunes opinions amb el seu antecessor en el
carrec, sinó que en cap moment mencioni que era arxiver.
La Histhria atorga també validesa a les opinions del teoleg Pere
Antoni Beuter, que és llegit en l'edició catalana (1538) i no en la
castellana (1546).16 D'ell, Viladamor n'extreu, explícitament, un bon
era una obra destinada per ordre reial a ser consultada en cerques arxivístiques,
aquesta fou la seva iünció almenys en una ocasió després de la mort del seu autor.
Un catileg més complet del que coneixíem fins ara de la producció del notariarxiver es pot trobar, a cura de Maria Toldra, al Repertori de manuscrits catalans
(1474-1620) (dir. Eulalia DURAN,coord. Maria ToLDRA, comp. a cura de Maria
ToLDRA, Eulalia MIRALLES
i Antoni Lluís MOLL),vol. I11 [Barcelona: Arxiu
Capitular, Arxiu de la Corona d'Aragó, Arxiu de les Carmelites Descalces, Arxiu
del Monestir de Sant Pere de les Puel.les, Arxiu Historic de Protocols, Arxiu
Historic Provincial dels Franciscans de Catalunya, Arxiu Provincial dels
Caputxins de Catalunya, Biblioteca de 1'Ateneu Barcelones, Biblioteca de
1'Il.lustre Co1,legi d'Advocats, Biblioteca de la Reial Academia Catalana de belles
Arts de Sant Jordi, Biblioteca de la Reial Acadkmia de Bones Lletres, Apkndix],
Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2003.
15 No hi esta d'acord, per exemple, a propbsit de Valia, el qual Viladamor afirma
que morí després de tres anys de regnat; i afegeix: ((Carbonell y Vaseo volen
pretendrer visqué vint-y-dos anys, la qual opinió molts la reproven)) (cap.
LXXVII, BL, ms. Add. 25148, f. 164v). En aquest cas valen per a Vasaeus i
Carbonell les critiques que Morales (MORALES,Ambrosio de, Los otros dos
libros, undécimo.. ., cit., f. 23v) aplicava al primer d'aquests: ctVaseo se puso muy
de propósito a provar que Vualia reynó veynte y dos años; sus fundamentos son
tales que se podra escusar el detenimiento de mostrar como son malos (y entre 10s
otros inconvenientes ponían una terrible confusión en la cuenta destos tiempos sin
que nadie pudiesse valerse en ella))). Malgrat tot, no sempre s'hi troba en
desacord: a l'hora de decidir com cal anomenar un cavaller de la casa del rei
Teodoric (cap. LXXX, BL, ms. Add. 25148, f. 168) s'estima més Carbonell
(ctAiilfo))) que Morales (ctAcliulpho))).D'altra banda, assenyalem que en una sola
ocasió Viladarnor confon les dades que li forneix Carbonell, i ho fa atorgant els
anys de regnat de Teodoric al rei Gesaleic (cap. LXXXIII, BL, ms. Add. 25148, f.
175v). Ha de tractar-se d'un error de lectura del nostre autor i no pas d'un copista
o d'una font intermedia.
16 Viladamor no es fa ressb dels canvis introduits per Beuter l'any 1546 respecte
de l'edició catalana de 1538. Per exemple, li suposa una sorpresa que el valencia
atribuís 28 anys de regnat al rei Iber, la qual cosa és així només en la versió
catalana (BEUTER,Pere Arjtoni, Primera part de la histdria de Valincia (ed.
Vicent Josep ESCARTI),
Valencia, Universitat de Valencia, 1998, 76); després ho

nombre de dades precises: els anys de regnat d7algundels vint-i-quatre
primers reis (cap. I1 i 1111, BL, ms. Add. 25148, f. 30v-31 i 34), la
interpretació del sentit d7un antroponim (cap. I11 i 1111, BL, ms. Add.
25148, f. 31v i 35), la localització d'un indret en territori catala (cap.
LXXXVIII, BL, ms. Add. 25148, f. 182v), o dades que afecten un
personatge concret (cap. LXXXVI i LXXXVIII, BL, ms. Add. 25148, f.
178v i 183). L'arxiver barceloni pren informació del valencia no només
en les ocasions en qui: el cita directament: també 17usaen altres casos,
perd no en reconeix el deute.17
Viladamor també es troba d7acord amb el canonge de la Seu
barcelonina Francesc Tarafa. Tot i que el cita tan sols en tres ocasions
(caps. I i 11, BL, ms. Add. 25148, f. 30, 30v i 31), aquest és aprofitat,
encobrint el nom de 17autor,forga més vegades que no sembla.18 Les
noticies extretes de Tarafa les trobem majoritariament a l'inici de la
Histbria i són emprades per Viladamor a l'hora de precisar aspectes de
cronologia. Viladamor havia d'usar el De origine ac rebus gestis regum
Hispaniae liber de Tarafa, i ho havia de fer en 17edicióque va aparkixer a
Colonia el 1577; els Rerum Hispaniae memorabiliurn annales de
Vasaeus, una altra de les fonts de l'arxiver Viladamor, va ser publicada
juntament amb la cronica de Tarafa en aquesta edició de l'any 77.19
corregí per 37 en la castellana (BEUTER,Pere Antoni, Primera parte de la
corónica general de España, Valencia, Joan Mey, 1546, f. XXVIv). Sobre aixo,
escriu Viladamor: ((Dit Ybero concordan 10s auctors que governa trenta-y-set
anys, excepto Beuter, que scriu foren tant solament vint-y-vuit))(cap. 11, BL, ms.
Add. 25148, f. 30v). Aquest i altres exemples son a MIRALLES,
Eulalia, [ressenya
de:] ((Pere Antoni Beuter. Primera part de la Histdria de Val2ncia, a cura de
Vicent Josep Escartí (Fonts Historiques Valencianes, 2). Valencia, Universitat de
Valkncia, 1998, 212 p . ~Arxiu
,
de Textos Catalans Antics, 20 (2001), 752-755.
Cal remarcar, d'altra banda, que una sola vegada s'usa la versió castellana de la
primera part i que aquest aprofitament no és directe, sinó a través d'una de les
fonts de Viladamor, Illescas (cap. LXXII, BL, ms. Add. 25148, f. 154).
17 Parlant del Diluvi, per exemple, Viladamor especifica que Noe sortí de l'arca
((en un lloch alt nomenat Osila, situat en las montanyas de Armenial) (cap. I, BL,
ms. Add. 25148, f. 28), dada que extreu per forga del valencia (cf. BEUTER,
Pere
Antoni, Primera part.. ., cit., 53), ja que no la reporta cap altra font de les usades.
'8 En prou casos la referencia a ((alguns autors)) amaga el nom de Tarafa -i
d'altres autors, val a dir-ho-, com en el dels quaranta-quatre anys atribui'ts al
regnat de Sícor (cap. 1111, BL, ms. Add. 25148, f. 35) o els seixanta-un de Sícul
(cap. V, BL, ms. Add. 25148, f. 36).
19 Malgrat que totes les vegades que Viladamor usa el canonge, tan explícitament
com implícita, podem localitzar les referencies a la manuscrita Crdnica de
Catalunya (c. 1553) de Tarafa, descartem per diverses raons la possibilitat que
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Un altre dels textos d'on beu Viladamor és el Libro de las
grandezas de Tarragona de Lluis Ponq d'Icard (1572/3).20 Malgrat que el
tarragoní únicament és esmentat de manera explicita en una ocasió (cap.
LXVI, BL, ms. Add. 25148, f. 137), Viladamor també en va fer més us.
Sovint, i amagant el nom de Ponq, es va esforqar per completar les dades
epigrafiques de l'ocampo-Morales incorporant algunes noticies del
Libro, i fins es preocupa per corregir -o tenia la intenció de fer-ho,
perqui: hi ha els espais en blanc- algunes de les localitzacions de les
pedres, que li devien semblar erronies.21

sigui aquesta l'obra escollida per Viladamor: primer, per l'aprofitament simultani
de Vasaeus; segon, perque en les ocasions en que l'arxiver aprofita un text
manuscrit sempre deixa constancia d'haver-ho fet. Tampoc no es pot tractar de la
succinta Linea regum Hispaniarum de Tarafa (c. 1538-1541), que ens ha
pervingut només manuscrita, ja que la primera de les citacions directes de
Viladamor no hi figura. Respecte de l'esmentada edició de Colbnia, hi ha dues
edicions anteriors de l'obra tarafiana (TARAFA,Francesc, De origine ac rebus
gestis regum Hispaniae, Antuerpiae, in aedibus Ioannis Stelsii, 1553; i dins
BEALE, Robert, ed., Rerum hispanicarum scriptores, Frankfurt, 1579, que
coneixem només per referencies) i una traducció castellana d7Alonso de
Santacruz: TARAFA,
Francesc, Chónica de España L..] tvaduzida de lengua latina
en castellana (trad. d'Alonso de SANTACRUZ),
Barcelona, Claudi Bornat, 1562.
L'altra impressió, llatina, és de 1603, posterior a la mort de Viladamor. Per a les
esmentades edicions, vegeu MUÑOZROMERO,Tomas, Diccionari0 bibliograficohistórico de 10s antiguos reynos, provincias, ciudades, villas, iglesias y santuarios
de Espafia, Madrid, Impr. M. Rivadeneyra, 1858 [ed. facs. Madrid, Atlas, 19731,
88; i PALAUIDULCET,Antonio, Manual del librero..., cit., núm. 327552-327554 i
305068.
20 El barceloni es va valer de l'unica obra impresa durant l'edat moderna d'aquest
autor (PONSD'ICARD,Lluis, Libro de las Grandezas de Tarragona, Lleida, Pedro
de Robles i Juan de Villanueva, 1573). No pot ser que fes servir l'original catala,
manuscrit, ja que alguna de les inscripcions que reporta no hi figuren.
21 En el passatge en que comenta l'edicte que Cesar August féu a Tarragona,
Viladamor afirma que Morales, ((ab alguns motius per ell inventats [. . .], ho té per
opinió erronea)) (cap. LIIII, BL, ms. Add. 25148, f. 108). Hauria estat una bona
ocasió per reconbixer que les dades per rebatre Morales les extreu, totes, de Ponq
(ctscriuen alguns historiadors))), perb no ho fa. Que en l'esmentat passatge és
certament el tarragoni i no cap altra la font de Viladamor ho demostra el mal Ús
que fa d'una de les citacions -Margaritque hi apareix. D'altra banda, i pel que
fa a les inscripcions, un espai en blanc pot voler indicar un dubte pendent de
resoldre: a propbsit de H ~ E ~ N EEmil,
R , ed., Corpus Inscriptionum Latinarurn, vol.
I1 [Inscriptiones Hispaniae Latinae], Berlin, Reimer, 1869, 4201, que MORALES,
Ambrosio de, La Crónica general ..., cit., f. 298, feia en possessió de Juan Conde,
Viladarnor no es pronuncia probablement per infldncia de Ponq, que la incloia al
seu recull (PONSD'ICARD,Lluis, Libro de las grandezas y cosas memorables de la

Per acabar amb els autors autoctons que apareixen esmentats a la
Historia, assenyalem que el Paralipornenon Hispaniae de Joan Margarit
és citat en dues ocasions, la primera de les quals a través de Pong i la
segona d'Illescas; i que les Histories e conquestes dels excel.lentíssirns e
catholics reys de Aragó e de lurs antecessors 10s comtes de Barcelona, de
Pere Tomic, que conviden a ser agermanades amb Carbonell, són usades
a través de Beuter. Cap dels dos autors, doncs, Margarit i Tomic, són
citats de primera ma.
Així, a més de I'Ocampo-Morales i d'Illescas, són quatre obres
d'autor catala les que Viladamor fara servir per construir la Historia:
d'aquests, Carbonell havia estat arxiver de l'Arxiu Reial com ho era ell, i
els altres tres és possible que els conegués personalment: Beuter i Pong
per mitja dels Requesens-Zúñiga, i Tarafa al mateix Arxiu Reial on
treballava i on hauria coincidit també amb gita.
Ultra aquestes croniques catalanes, Viladamor va farcir les fonts
castellanes amb altres autors que manejava de primera ma: segur que va
aprofitar l'obra del flamenc Vasaeus en més ocasions que no confessa
(cap. I1 i LXXVII, BL, ms. Add. 25148, f. 3 1 i 164v).22 En canvi, no és
tan clar que ''comprovés amb" Plini les seves citacions, tal i com afirma
(cap. LVIIII, BL, ms. Add. 25148, f. 120), perque s'escau que en alguna
de les ocasions en que I'esmenta el text es troba farcit de castellanismes
que es poden explicar per contaminació amb la font primaria.23

metropolitana insigne y famosa ciudad de Tarragona (ed. José SANCHEZ
DEL
REAL),Tarragona, Llibreria Guardias, 1980, f. 177-183).
La de Vasaeus és l'única obra d'un autor coetani no peninsular que Viladamor
cita directament, fet que convida a pensar que I'arxiver l'empra per la senzilla raó
que es troba impresa al costat de la de Tarafa (vegeu n. 19). Per aquestes
circumstancies, descartem que Viladamor usés l'edició apareguda a Salamanca
per Juan de Junta el 1552.
23 ((En dit temps scriu Plini se aportaren en España las primeras plantas dels arbres
avets, ques dbyan en aquell temps alfoqigos, y en latí pistavios)), a f m a
Viladamor (cap. LVII, BL, ms. Add. 25148, f. '113-113v). El barceloni sembla que
no coneixia la traducció al catala de l'ctalfóncigo~~
castella, és a dir, el festuc
(ALCOVER,
Antoni Maria i Francesc de Boja MOLL,Diccionari Catala-ValenciaBalear, vol. V , Palma de Mallorca, 1930-1961, 840b), i es va limitar a copiar el
mot que transmet MORALES,
Ambrosio de, La Cronica general ..., cit., f. 273.
També sembla fruit d'un error la lectura ccpistavios)): el desconeixement del llatí
ccpistacium)) -i per tant, de la font llatina: Plini, Naturalis Historia, XIII, 51porta l'autor (o el copista?) a trivialitzar la Iiiqb, de manera que contamina el mot

Tot i que fins ara només hem esmentat fonts literhies impreses,
Viladamor també es va valer d'una serie de manuscrits -alguns dels
quals també són adduits per Morales, per6 l'arxiver hi toma per
consultar-10s directament; altres, en canvi, són coneguts sense
intermediari-. A El Escorial hauria vist el Codex Vigilianus i el Codex
Hispalensis, que reconeix gracies a les notes de Morales, aixi com altres
volums (un De gestis Gottorum i una vida de l'emperador Gal.lik escrita
per Severus); a Toledo, una copia del Liber iudicum, una altra dels
Morals de sant Gregori i els originals dels concilis.24
A més de les fonts esmentades, Viladamor cita un nombre molt
elevat de textos que, en ocasions, no sabem si coneixia de primera ma. En
determinats casos és dificil assegurar si té davant un text o si es val
únicament d'una font primaria, mentre que en d'altres sembla prou
evident que no el coneix; i, encara en uns altres casos, es fa dificil establir
si l'error en la referencia prové de Viladamor o s'ha d'atribuir a un
copista. Font citada no vol dir, certament, font usada. L'autor, que té a ma
la biblioteca de 1'Amiu Reial i que afirma coneixer les de Toledo i El
Escorial, aixi com 1'Arxiu de Vic, ens atrevim a assegurar que havia llegit
molts dels textos que esmenta. Ara bé, aixo no vol dir que els
"comprovés", com afirma haver fet amb Plini o amb determinats
manuscrits. La constatació que toma sobre certes obres porta a pensar que
potser en mira d'altres, pero és molt possible que, davant la citació d'un
autor que considera important, opti senzillament per copiar el que troba
escrit a la seva font. Les preferencies d'ocampo, Morales i Illescas
sobretot, pero també les de Beuter i Ponq, són les de Viladamor.
3. Etapes de redacció i contrast de fonts
Autors i obres de referencia a part, el resultat de l'analisi de les
fonts de la Historia general de Catalunya ens porta a distingir amb
claredat dues etapes de redacció del text netament diferenciades: d'una
banda, uns quants capítols més elaborats (els cinc primers i algun altre,
com el LI111 o el LX) i, de l'altra, la resta de l'obra. En la primera,
l'altemanqa de les fonts segons l'interks de l'autor és la clau que marca
una escriptura més treballada; Viladamor te davant seu més d'un text i,
amb ctabies))(((arbres avets))). L'error no pot provenir de Morales, que en la versió
impresa diu clarament ((pistacios)).
24 En donem més detalls a MIRALLES,
Eulalia, A. Viladamor. "Histdria general.. .,
cit., 149-155.

així, pot relatar amb més seguretat esdeveniments que d'alguna manera la
font vertebral no escateix del tot. L'Ocampo-Morales és, en aquests
capítols, el teló de fons on Viladamor emmarca els altres textos que té a
l'abast, alguns dels quals ja han estat citats pels castellans: Viladamor els
recupera, tomant enrere, i n'extreu dades o fets que aquells havien
desestimat.
Als capítols "embastats" hi trobem l'espina dorsal de la crbnica, és
a dir, al10 que Viladamor ha extret directament de les fonts vertebrals;
falta, perb, el contrast amb les altres fonts primaries. Aixb no vol dir que
Viladamor es limiti a copiar --en aquest cas, traduir-, sinó que de
vegades manipula el text: ho fa resumint, corregint allb que considera
errors i introduint alguns matisos, sempre d'acord amb uns interessos
determinats --coincidents amb els de les institucions a les quals dedica
l'obra-:
l'exaltació del passat de Catalunya reivindicat en base a la
comparació amb els altres regnes de la Península.
Sabem que la intenció de Viladamor era seguir treballant per
completar l'obra: després de la traducció, calia enganxar, en aquesta
columna vertebral, noves obres de referencia. I ho havia comenqat a fer.
Bona prova que no havia tancat les investigacions són, d'una banda, els
espais en blanc que deixa per completar més tard alguna informació; de
l'altra, les oscil~lacionsque presenta la Histdria en la data comptada des
de la població dYEspanya;i, finalment, certs desajustaments d'ordre
intern (errors en les remissions, informacions duplicades, etcetera).25 Si
l'autor -i aquells que el van impulsar a fer-ho- no hagués tingut pressa
per presentar l'obra a les Corts de 1585 amb l'esperanqa que el rei
confirmés la nominació d'un cronista i, bbviament, si la mort no l'hagués
sorpris a mig redactar la crbnica, avui aquesta seria diferent.
La metodologia emprada per Viladamor és clara; l'autor ha triat
unes fonts primaries que combina entre elles: parteix d'una base sblida,
les fonts castellanes, i les tradueix, manipula i interpola amb noves
informacions provinents d'unes altres fonts, majoritariament catalanes,
que són usades de manera puntual. A l'hora de compilar aquestes fonts,
s'esfor~aa seleccionar els temes -nYabandona alguns i n'amplia uns
altres- i, en ocasions, els dota d'una estructura propia, d'acord sempre
25 Algunes de les particularitats esmentades han servit a HmoJo, Gregorio, Obras
históricas de Nebrija. Estudio jlológico, Salamanca, Universidad de Salamanca,
1991, 19-20, per argumentar que al Bellum Navariense de Nebrija li falta el retoc
definitiu de l'autor.
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amb la intenció última que persegueix i que té ben present al llarg del
relat, la redacció d'una histbria de i per al Principat i Comtats. És clar
que la metodologia usada no és nova, perb, com s'ha dit en nombroses
ocasions, la modernitat dels historiadors del Renaixement rau, entre
d'altres coses, en les argumentacions per rebatre les fonts d'autoritat, en
l'ús de les fonts diplomatiques i en els mecanismes que estableixen per
justificar l'autenticitat d'un fet histbric i10 d'un document -siguin o no
certs-. Tot aixb, en major o menor mesura, és present en Viladamor.
Si fins aquí hem mirat d'esbrinar quines són les fonts que fa servir
Viladamor, ara intentarem determinar per quina raó les usa.
La Cvdnica general d'España no era un text desconegut pels
lectors de la segona meitat del segle XVI a Catalunya, com tampoc a la
resta de la Península. Viladamor no és el primer autor catala que
incorpora Ocampo en els seus textos: abans ho havien fet, per exemple,
Cristofor Despuig, Lluis Pon9 d'Icard o Miquel Pujades.26 Per raons
cronologiques, pero, probablement és dels primers a valer-se de la
continuació dYAmbrosiode Morales: tot i que anteriorment Pon9 ja el
manejava, fou sobretot més endavant quan es produí el gran "boom" del
castella en l'escriptura --entre els catalans, recordem 1'6s que en faran
Pere Gil i, de manera repetida, Jeroni Pujades-.27
Per a les argumentacions de Despuig contra Florian de Ocampo (1557) i la
relació entre ambdós, vegeu SOLERVICENS,
Josep, El dialeg renaixentista: Joan
Lluis Vives, Cristhfor Despuig, Lluis del Mila, Antoni Agustí, Barcelona,
Josep, Els
Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 1997, 131; i SOLERVICENS,
PaLos Catalans i Espanya: ser o no ser (Conflictes politico-lingüístics al segle
XVI), Valencia, Tres i Quatre, 1988, 96-105. Pocs anys mes tard, el tarragoní Ponq
es valia també d'Ocampo a la versió catalana del Llibre de les grandeses de
Tarragona, enllestida cap al 1564, i tornava a aprofitar-se'n a la versió castellana
de 1573 (vegeu DURAN,Eulalia, ed., Lluis Ponq d'lcard i el "Llibre de les
grandeses de Tarragona", Barcelona, Curial (Biblioteca Torres Amat), 1984, 69 i
s.). I, igualment, el 1566 Miquel Pujades l'esgrimia com una de les obres
consultades per escriure el Tratado de la precedencia de 10s reyes de Aragón
sobre 10s de Francia (BUB, ms. 454, f. 345). D'aquest tractat, cf. Repertori de
manuscrits catalans..., cit., vol. 11.1 [Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i
Biblioteca de la Universitat], 150-155.
27 NO consta el nom de Morales al Libro de las grandezas de Tarragona, que és de
1573 4 s a dir, anterior a l'aparició del volum del castella-, pero sabem que
Ponq el coneixia i el consulta (vegeu DURAN,Eulalia, ed., Lluis Ponq d'lcard ...,
cit., 74, n. 44). D'altra banda, l'ús de Morales per part de Pere Gil és documentat a
IGLESIES,
Josep, Pere Gil, S. 1. (1551-1622) i la seva "Geografia de Catalunya",
Barcelona, Quaderns de Geografia, 1949, i al Repertori de manuscrits catalans.. .,
26

La voluntat d'Ocampo era oferir a la seva patria un passat brillant;
i per aixb, i malgrat reivindicar constantment l'esperit crític, va usar totes
les fonts que li convingueren per al seu propbsit: des de les fantasies de
Giovanni Nanni, que reelabora, fins a les llegendes del passat remot de la
Peninsula. Viladamor, com Ocampo, és plenament conscient de l'aurkola
que confereix la historia mítica, de manera que busca crear, com Ocampo
i tants d'altres, un passat que pugui fer contents els lectors del present.
Ambdós volen i saben aprofitar-se de la dimensió política del discurs
historic, i per aixb empren tot al10 que els pot servir. Per aquesta raó,
doncs, Ocampo era molt Últil a Viladamor.
L'impacte inicial de les Antiquitates en Nebrija, Alonso de Venero
o Lucio Marineo Sícul ha estat prou estudiat. Ara ens interessa remarcar
que el primer a incorporar d'una manera sistematica les fabulacions
d'Annio a la Peninsula fou Beuter en l'edició catalana de la Primera part
de la histhria de ValBncia (1538). Darrere d'ell, Ocampo, Tarafa i Pong
participaren, com tants d'altres, de la febre mitologica del dominica.28
D'acord amb Ocampo, Beuter, Tarafa i Pong en l'us i elaboració
d'Annio, Viladamor s'allunya de Morales i, sobretot, de Zurita, que, tot i
que el seu nomenament ho especificava, no havia volgut comengar els
seus Anales amb el relat dels origens.29 Morales, que opina com Zurita
cit., vol. 11.1 [Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la
Universitat], 30. Pel que fa a Jeroni Pujades, que possiblement ja hereta del seu
pare part dels volums de l'ocampo-Morales, 1'6s que en fa a la cronica, versions
catalana i castellana, és continuat.
28 Darrerament, TOLDRA,
Maria, ((La historia en el projecte enciclopedic d'Esteve
Rotlla, O.P. (c. 1475-1530))),Recerques, 40 (2000), 59-78, ha documentat la
primera al.lusiÓ a les Antiquitates a la Corona d'AragÓ en l'obra d'Esteve Rotlla.
Una lectura atenta de la Crdnica de Beuter fa pensar que, per a la historia dels
orígens, caldra no centrar-se només en Giovanni Nanni sinó també en altres autors
-Alonso de Venero, Gauberto Fabricio de Vagad i Lucio Marineo Sícul-. En
aquest mateix co1,loqui Histdria i llegenda al Renaixement, han defensat una altra
((Elements mitolbgics i
visió sobre el tema ORTOLA,Alvar F. i Jordi REDONDO,
folclorics a la Crdnica de Pere Antoni Beutern. Per a 1'6s d'Annio per part de
Tarafa, vegeu també, en aquestes mateixes actes, el treball de FERRER,Daniel,
((Els orígens mítics d'Hispania en el De origine (1553) de Francesc Tarafa: el
Tubal d'Annio de Viterbo)).
29 Per al nomenament de Zurita, en el qual s'especifica que el cronista ((era tenido
y obligado de escribir la corónica de Aragón comenzando de la mayor antigiiedad
que se tiene noticia)), vegeu USTARROZ,
Francisco Andrés de i Diego DORMER,
Progresos de la historia en el reyno de Aragón y elogios de Jerónimo Zurita,
Saragossa, Hereus de Diego Dormer, 1680, 58. Vegeu la justificació de l'aragonks
a ZURITA,Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón (ed. Angel CAXELLAS
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sobre la problematica relació dels primers temps, no va ser aprofitat per
les línies mestres del seu pensament, sinó perqul: la informació que
reporta és Útil per a un període determinat de la historia i, sobretot, per la
seva condició de cronista oficial. Tampoc en aquest aspecte Viladamor es
va valer de Carbonell, que fou ignorat sistematicament fins a la segona
meitat de la Historia, probablement perqul: no recollia les fabulacions
d' Annio.
La tria dYOcampoi de Morales per part de Viladamor, doncs, ve
marcada per la seva condició de cronistes oficials de Castella. Viladamor
posa al mateix nivell els dos historiadors, malgrat que primer ja hagi estat
repetit que és, com a tal, l'antitesi del segon. Més interessant que la tria
de les fonts per part de Viladamor, és destacable 1'6s que en fa, partidista
i encanlinat clarament a la vindicació del passat histbric de Catalunya
com a ens independent, pero malgrat tot indestriable, d'Espanya.30
Pel que fa a Gonzalo de Illescas, l'elecció de Viladamor és
innovadora: no coneixem cap altre autor del Principat, anterior a
Viladamor, que usi l'obra del beneficiat de Dueñas d'una manera tan
profusa com ho fa ell. La histbria d'Illescas, malgrat figurar a I'índex de
llibres prohibits de 1569, 1583 i 1590, va gaudir d'una gran difusió a tota
la Peninsula.31 A Barcelona degué circular com a la resta de la Península,
i més encara quan, entre 1584 i 1596, fou objecte d'almenys quatre
edicions.32 Bona prova d'aixb és la utilització que en faran, anys a venir,
Pere Gil o el tebleg Pere Joan Guasc.33 És possible que la tria d'Illescas
L ~ P E z )vol.
, I, Saragossa, Institución Femando el CatÓlico / Centro Superior de
Investigaciones Cientificas, 1967-1986,3-4.
30 L'autor és clar en aquest aspecte quan, a la dedicatoria de la Hist&ia, exposa
que li és impossible escriure la primera part de la seva cronica -que
circumscriura al territori del Principat i Comtats- sense fer referkncia a la resta
d'Espanya. En canvi, pel que fa a les parts restants (des de la perdua d'Espanya
fins als dies de Felip 11), diu sense dubtar que l ' h b i t sera únicament catala. La
solució als seus problemes pel que fa a la primera part passa per manipular les
fonts tot catalanitzant-les.
31 Vegeu l'entrada ctIllescas, Gonzalo de)) a ALDEA,
Quintin, Tomas MAFÚNi José
VIVES, dirs., Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. 11, Madrid,
Centro Superior de Investigaciones Cientificas, 1972-1975, 1191.
32 PERA,Manuel, El laberint0 de 10s libros. Historia cultural de la Barcelona del
Quinientos, Madrid, Fundacion de German Sanchez Ruipérez / Piramide, 1997,
152-153.
33 L'US d'Illescas per Pere Gil és recollit al Repertori de manuscrits catalans ...,
cit., vol. 11.1 [Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la
Universitat], 30. Pere Joan Guasc fou, segons sembla per la quantitat de

per Viladamor estigui condicionada pel fet de ser la histbria eclesiastica
que cronolbgicament i geograficament tenia més a prop el barceloní i pel
fet d'estar escrita en castella i no en llatí.
Arribats aqui, sembla necessari recordar que entre Jerónimo Zurita,
el reconegut "adversari" de Viladamor, i dos dels autors que aquest
aprofita amb més profusió, Illescas i Morales, hi ha una relació en vida
que ha estat assenyalada en nombroses ocasions.34 Que Illescas i Morales
comparteixin més d'un punt de contacte amb Zurita, perb, no vol dir res.
Presentant-se al prbleg de la Histdria, encara que veladament, com a
cronista del Principat, i triant com a font principal per a la seva
compilació la Crbnica general de España del cronista oficial de Castella,
Ocampo, i el seu continuador Morales, el que pretenia Viladamor era
rebatre els arguments de Zurita des de la seva mateixa posició. De la
mateixa manera, triant un autor, Illescas, la competkncia del qual havia
estat esgrimida per Zurita en una de les llicincies de l'edició salmantina
de 1573 de la Histdria pontzjkal, sembla que hauria de ser més senzill
rebatre l'aragones.
Tot i que no creiem que calgui orientar en la mateixa direcció que
la dYOcampoi Morales la tria de Beuter per part de Viladamor, és clar

manuscrits que ens han arribat de la seva producció (cursos de teologia, sermons,
etcitera), un dels dominicans més actius de la Catalunya del tombant del segle XVI
al XVII (cf. Repertori de manuscrits catalans.. ., cit., vol. 11.1 [Barcelona:
Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat], 167-225).
34 Els noms de Zurita i Illescas van, en certa manera, de la mA: Zurita fou
l'encarregat, com a cronista del Regne d'AragÓ, de signar la llicencia de 1573
d'Illescas, pero la relació entre les dues obres no s'atura aqui, sinó que cal seguirla a través de la saga d'impressors Portonariis, establerta a Salamanca i a d'altres
ciutats espanyoles fins a finals del segle XVI. Per als Portonariis, vegeu RUIZ
FIDALGO,
Lorenzo, La imprenta..., cit., vol. I, 65 i s. En ambdós casos, a més, és
remarcable el paper que jugaren els diputats del Regne d'AragÓ en la difusió de
les respectives obres. També són forts els lligams que unien Morales i Zurita: el
castella fou dels primers a posicionar-se a favor de l'aragonis quan s'inicia la
croada contra els Anales capitanejada per Alonso de Santacmz, i amb ell
compartia la manera de veure la historia. Vegeu, per a aquest proposit, MORALES,
Ambrosio de, Apologia de Ambrosio de Morales [...] en defensa de 10s anales de
Gerónymo Curitu, dins ZURITA,Jeronimo, Anales de la Corona de Aragón, vol.
VI, Saragossa, Lorenzo Robles & Juan Lanaja y Quartanet, 1610. Aquesta
Apologia va ser més tard reprodui'da a MORALES,Ambrosio de, Opzisculos
castellanes (ed. Francisco Valerio CIFUENTES),
vol. I, Madrid, Benito Cano, 1793,
301-394.
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que, des d'aquest punt de vista, el valencia era el més semblant a un
"cronista oficial" que Viladamor podia trobar a Valencia.35
A l'hora d'escollir les fonts catalanes que han de servir de
complement -i sobretot de contrapunt-- de les castellanes, els criteris de
selecció en Viladamor són de proximitat immediata o referencial i de
caracter vinculant: una historia del Principat en catala escrita per un autor
catala condiciona l'escriptor a buscar fonts en la mateixa llengua o d'un
autor del mateix Arnbit geografic.36 D'entre les obres que presentaven
aquestes característiques, Viladamor es va decidir per les de quatre
personatges que li eren propers geograficament, i també personalment;
d'aquests, tres havien escrit en catala: Carbonell, Beuter i Ponq. La tria de
la llengua vernacla preferida al llati és un altre dels punts on coincideixen
totes les fonts primaries de Viladamor a excepció de Tarafa, que era, per
compensar-ho, d'ascendencia catalana.37 Si 1'6s del llati respon, en
historiografia, a obres majoritariament generals sobre Hispania,
encaminades a abastar un públic que va més enlla de les fronteres de la
Península, de tot arreu i més erudit -Tarafa, Vasaeus, Nebrija o
Margarit-, el de la llengua vernacla --i, així, els Ocampo, Morales,
Carbonell, Beuter, Ponq, Zurita i, evidentment, Viladamor- implica que
va dirigit a un públic més local i, sobretot, porta implícita una volguda
intenció politica.38
Tornant a les fonts catalanes de Viladamor, notem que la seva sort
en el mercat editorial i la difusió entre els coetanis fou diversa. Les
La nominació d'un cronista del regne a Valtncia no es féu fins a la Cort general
de 1604, data de la designació de Gaspar Escolano. El 1538 Beuter ja va endreqar
l'obra als jurats de Valtncia, que van invertir esforqos i diners per tal que
l'empresa tirés endavant (BEUTER,
Pere Antoni, Primera part.. ., cit., 36).
36 Recordem, en aquest sentit, la segona de les quatre regles de qub Beuter
afirmava valer-se a l'hora d'avantposar el criteri d'un historiador al d'un altre:
((La segona regla és de Mirsili: de la antiguedad y descendencia de les gents y
coses que entre ells hajen contengut, més crtdit se ha de donar a les matexes gents
y naturals que als estranys, y més als vehins y propinchs que als que estan lluny y
molt apartats))(BEUTER,
Pere Antoni, Primera part.. ., cit., 40).
37 Ja hem dit que el cas de Vasaeus és singular (vegeu n. 19). Viladamor va acabar
usant els dos Únics autors que van escriure i publicar historia d'Espanya en llati
entre Marineo i Mariana: Vasaeus i Tarafa. En la tria van pesar, en aquest cas,
més les qüestions ideologiques i de metode que no pas la llengua.
38 Tot i que la idea no és nova, vegeu TATE,Robert Brian, aThe rewriting of the
historical past -Hispania et Europan, dins GENET,Jean-Philippe, ed., L 'histoire et
e
Paris,
les nouveaux publics dans 1'Europe Médiévale ( x ~ ~ e - x vsi;cles),
Publications de la Sorbonne, 1997,241-257, esp. 242.
35

Crhniques de Carbonell es publicaren massa tard -el 1547-, trenta
anys després de la mort de l'autor; i la seva recepció no fou homogbnia.
Les tesis de Carbonell, que no es servia dYAnnioi refutava Tomic i
alguns dels grans cicles mitologics catalans, no van servir als historiadors
com Viladamor a l'hora de narrar els orígens de la nació, sinó que, per
aixo, es van valer de les croniques que incorporaven les fabulacions del
dominica de Viterbo. Tot amb tot, pero, és impossible predir que hauria
ocorregut si Viladamor hagués completat les parts d'historia medieval i
moderna que prometia: si hauria fet més ús o no de Carbonell és i sera
una incbgnita.
Per contra, la cronica de Beuter, així com la llatina de Tarafa, que
sí incorporaven les tesis d'Annio, foren molt difoses -tot i que els
ambits de difusió d'ambdues no fossin coincidents-, com avalen les
diverses edicions i traduccions de cada una d'elles.39 El cas de Ponq
s'acosta als anteriors, per6 el Libro no respon al que entenem per
"historia política'' sinó per antiquaria; a l'hora d'escollir la seva obra,
tant Viladamor com els seus homolegs del Principat devien tenir en
consideració que el tarragoní era l'únic historiador coetani, natural del
Principat, que incorporava a la seva obra els orígens llegendaris hispanics
dels vint-i-quatre reis primigenis d'Annio de Viterbo. En Viladamor,
doncs, sembla que la tria de bona part de les fonts catalanes es fa partint
de la base de si incorporen o ignoren les tesis dYAnnio.Tot i que no és el
primer a usar-10 sistematicament, sí que és cert que després d'ell les
trobarem formant part de la historia de Catalunya amb la més absoluta
normalitat.
Malgrat tot, pero, a l'hora de llegir la Histdria crida d'entrada
l'atenció que el material d'origen catala és més aviat escas, i que les
citacions ho són encara més -cosa que es fa més accentuada perque no
tenim les parts d'historia medieval-. Podríem explicar aquest fet
argumentant que l'obra és inacabada i que Viladamor no fou a temps
39 Per al primer d'ells, vegeu el proleg d'Escarti a BEUTER,
Pere Antoni, Primera
part.. ., cit., 23. La versió catalana de Beuter fou usada entre els contemporanis de
Viladamor al Principat. Ho feia, entre d'altres, el jurista Miquel Pujades, que la
cita amb el nom de "Croniques d7Espanya": ccy 10 nota Pedro Antonio Beuter en
sus Chrónicas de España [...I, primi libri impressi Valentiae, lingua Cathalonica,
anno domini 1538 ibi vidi)) (PUJADES,
Miquel, Tratado de la precedencia.. ., cit.,
f. 12v). Per a la difusió de la versió castellana, vegeu també PERA,Manuel, El
laberinto de 10s libros..., cit., 113. Per a Tarafa, vegeu n. 19 i PERA,Manuel, El
laberinto de 10s libros..., cit., 1 12-113.

d'incloure més material d'aquestes característiques, pero aixb no
justificaria el silenci a l'hora de citar-les.
Ara bé, per quina raó aquest interes per Ocampo i Morales si
després necessita autors autoctons per contrarestar-ne les opinions? A
més de la seva condició de cronistes, la predilecció per aquests textos
passa pel fet que es tracta d'histories dYHispania,no pel fet que els seus
autors siguin castellans (només cal veure la recepció que van tenir les
histbries de Castella al Principat, molt més minsa, per adonar-nos que és
així).40 La resposta positiva del públic enfront d'aquestes histbries
d'Hispania com lYOcampo-Morales-i hi sumem, per exemple, Valera,
Garibay o Lucio M a r i n e e no es deu a l'ascendencia dels seus autors,
sinó que passa pel fet que confereixen a la totalitat del territori espanyol
uns orígens esplendorosos que cap historiador no s'atreveix a negar que
siguin comuns. El Renaixement a Catalunya és, entre moltes altres coses,
una epoca de polemiques polítiques entre la historiografia de Castella i la
de la Corona d'Aragó.41 Els historiadors catalans en general, doncs, i
Viladamor en particular, recreen la mitologia dels orígens a partir de les
fonts castellanes tot reelaborant-la. S'aconsegueix, així, convertir un text
encaminat a defensar la primacia de la nació castellana sobre els altres
territoris hispanics en un altre que exalta la preeminencia dels catalans.42
Cf. PERA,Manuel, El laberint0 de 10s libros..., cit., 149.
SOLERVICENS,
Josep, El dialeg renaixentista.. ., cit., 111.
42 Per aquesta raó és important constatar que Viladamor s'entreté a polemitzar
sobre la primera població d'Espanya: després de descartar les tesis andalusa i
valenciana, acaba concloent que la primera ciutat fundada en tota la Península fou
Tarragona, al cor del Principat. Sobre aixb mateix pero a propbsit de Despuig i
Beuter, vegeu SOLERVICENS,
Josep, Els Pai'sos Catalans..., cit., 100-102. Per les
mateixes raons es pot explicar una polemica com la de l'edicte de Cesar August,
que Viladamor certifica haver-se fet a Tarragona (vegeu n. 21), o sobre la
localització de Cartago la Vella, que l'arxiver situa en territori catala (cap. XVI,
BL, ms. Add. 25418, f. 53). En aquest sentit, doncs, és també fonamental la
importancia donada als origens, com també ho són les polemiques sobre el
significat del mot ((Espanya)). Vegeu DURAN,Eulalia, ((El comienzo de la
modernidad)), Cuenta y razón, 30 (1986), 25-31; DURAN,Eulalia, Simbologia
política catalana a l'inici dels temps moderns, Barcelona, Reial Academia de
Bones Lletres de Barcelona, 1987; DURAN,Eulalia, ((Defensa de la prbpia tradició
davant d'Itilia al segle XW), dins Miscel.lania Joan Fuster. Estudis de llengua i
literatura 111, Barcelona, Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 1991, 241-266;
DURAN,Eulalia, Sobre la mitiJicaciÓ dels orígens histcjrics nacionals catalans,
Barcelona, Institut dlEstudis Catalans, 1991; DURAN,Eulalia, ((Renaixement:
l'inici de les nacionalitats)), dins Els ideals de la mediterrania dins la cultura
europea, Barcelona, Institut Catala d'Estudis Mediterranis, 1995, 243-255;
40

41

Aquesta reelaboració del discurs historic és feta a partir de la modificació
de les fonts, en ocasions partint d'altres fonts que són més favorables als
interessos de l'historiador i, en altres casos, introduint canvis
practicament imperceptibles perb certament importants. Es tracta, en
definitiva, d'adaptar el que diuen Ocampo i Morales -i també Illescasa la realitat de Catalunya, de vindicar-ne la seva primacia partint dels seus
mots i transformant-10s.
En Viladamor, i Tarafa ja dóna la mateixa impressió, hi ha un
trencament amb la tradició anterior: ell i uns quants contemporanis Beuter entre els valencians i Pon9 entre els catalans- la reinventen a
partir de les fonts castellanes. La diferencia entre Viladamor i els seus
homolegs del Principat és que ell crea una escola que sera continuada per
autors com Jeroni Pujades.
Viladamor, doncs, hauria escollit les fonts primaries amb els
següents criteris: d'una banda, Ocampo i Morales com a representants de
la historiografia oficial per tal de rebatre Zurita en igualtat de condicions;
i, de l'altra, autors d'ambit catala amb la intenció de refrenar les ansies
dominants de Castella.43

DURAN,Eulalia, ((Patriotismei mil.lenarisme al segle XVIB,Recerques, 32 (1995),
7-18; DURAN, Eulalia, ((Els conceptes d'Espanya.. ., cit., 27-34; SOLERVICENS,
Josep, Els Paisos Catalans.. . , cit.; SIMONI T A ~ SAntoni,
,
((Catalunya i la
monarquia hispanica en temps de Felip I1 príncep)), Manuscrits, 16 (1998), 115119; i SIMON
I T A M s , Antoni, Els orígens ideolhgics de la revolució catalana de
1640, Barcelona, Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 1999, 3 1-35.
43 Cf. TATE, Robert Brian, Ensayos sobre la historiografia ..., cit., 13-32; i
SOLERVICENS,
Josep, Els Pabos Catalans..., cit., 95-1 15, que n'ha repres les
argumentacions.

