
 

Capítol 10é. El conseller del príncep 

 

 

 

[Vives, segons una xilografia emprada en les editorials valencianes a la fi del segle XVI] 

 

ins ara aquest text ha parlat de saviesa, però no de cultura. Hem vist les formes de 
saviesa, les seues negacions, el seu dipòsit –en els monestirs i en les primeres 

universitats– i la seua tècnica, però no res semblant a allò que ara podem anomenar 
cultura32. Aquesta noció apareixerà al Renaixement, de la mà de l’humanisme. 

Durant l’Edat Mitjana europea, el poder estava concentrat en unes poques famílies nobles. 
Elles són les que disposen de la propietat de la terra i nodreixen els quadres militars. La 
major part de la població està sotmesa al domini de la noblesa. Fins i tot aquelles 
persones que, dedicades al comerç o l’artesania, habiten lliuremente en les ciutats, han de 
pagar tributs quan, per exemple, transporten les seues mercaderies d’un lloc a un altre. 
Tanmateix, tant als monestirs i a la resta d’institucions eclesiàstiques, com a les primeres 
universitats, comencen a accedir persones de totes les classes socials. Es produeix una 
contradicció. Certament, el domini de la noblesa es pot justificar amb alguns escrits 
bíblics, però també és clar que els textos sagrats permeten afirmar la igualtat de tots els 
éssers humans. A més, els antics escrits de Grècia i Roma ens permeten veure que ha 
hagut altres maneres d’organitzar les societats humanes. 

Els habitants d’algunes ciutats de la conca mediterrània, organitzades pràcticament com 
repúbliques de mercaders, entenen que transformar les relacions socials vigents passa per 
elaborar un nou saber, o millor dit, elaborar el saber d’una nova manera. Els Jurats de 
Barcelona i València funden noves universitats (1495 i 1499, respectivament) i promouen 
un nou «regiment de la cosa pública», com s’anomena el llibre que Francesc Eiximenis 

32 Etimològicament, la paraula cultura vol dir «conreu» de la terra, i remet al trànsit de la nostra espècie al 
sedentarisme durant el neolític. 
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(ca.1330-1409) va composar per a les autoritats valencianes. Eiximenis va nàixer a 
Girona i va ingressar en l’orde franciscana. Es formà a Oxford, viatjà pels centres de 
l’orde a Colònia, Paris, Florència i Roma, fins impartir docència a Tolosa del Llenguadoc, 
Barcelona i Vic. Per a aquesta nova ordenació del saber, projecta una gran obra 
enciclopèdica de teologia i moral, Lo crestià, de la qual arribà a composar els llibres 1r, 
2n, 3r i 12é, l’anomenat Regiment de prínceps e de comunitats. També va composar un 
Llibre dels àngels, molt llegit a la València del segle XV. No hem de sorprendre-nos. Com 
passa actualment amb la literatura sobre vampirs, els llibres d’àngels eren una mena 
d’utopia social, la representació d’una comunitat que segueix unes regles distintes. 

No eren les úniques utopies. Precisament al Renaixement s’escriuren les utopies 
clàssiques. Erasme escriu l’Elogi de la follia (1509, publicada en 1511), una inversió de la 
societat real que li serveix de contrapunt crític. Erasme diu que l’ha pensada en viatjar per 
veure Thomas More, ja que el títol grec Μωρίας Εγκώμιον (Morias Enkomion) se sembla 
al cognom del sel seu amic. El mateix More publica el 1516 la seua Utopia. Erasme 
també havia escrit un tractat semblant a Lo crestià, l’Enchiridion militis christiani (1504). 
Es dedicava a l’edició d’obres clàssiques, però també a la redacció de breus tractats de 
divulgació per ordenar els costums. És així com sorgirà una noció de «civilitat». Com 
afirma Norbert Elias, en aquesta època hi ha un notable esforç per crear una regulació del 
comportament innovadora, que substituesca les pràctiques feudals. Els escrits educatius 
d’Erasme en seran paradigmàtics: 

El concepte de civilité aconseguí el seu sentit i funció específics […] en el segon quart del segle 
XVI. El seu punt de partida individual pot determinar-se amb exactitud. El concepte rep el 
significat especial, amb el qual l’assimilà la societat de l’època, a partir d’una obreta d’Erasme de 
Rotterdam, De civilitate morum puerilium, que, evidentment, tracta d’un tema que estava de moda, 
ja que tingué una ampla difusió en edicions successives.33 

 

Doncs bé, serà a partir de la convergència d’estudis clàssics i utopies socials, d’obres amb 
pretensió enciclopèdica i altres breus i de divulgació, com anirà forjant-se la idea que hi 
ha una esfera de ciències i d’arts que pot promoure un canvi social. Les figures 
intel·lectuals més destacades de l’època es posen a elaborar aquesta noció de civilitat i 
cultura. El filòsof valencià Joan Lluís Vives (1492/3-1540) s’inserirà en aquest esforç. A 
continuació donarem una ullada a algunes de les seues obres. 

 

I. París, juny de 1514 

 

El juny de 1514, la tipografia Kees de París va publicar dues obretes de Vives. El llibre 
s’anomenava precisament així Opuscula Duo, e incloïa Christi Iesu triumphus (El triomf 
de Jesucrist) i Virginis Dei parentis ovatio (Ovació a la Mare de Déu). 

33 Norbert Elias: El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Mèxic: Fondo 
de cultura económica, 2010, 3a ed., cf. cap. II. 
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Comença amb una dedicatòria al bisbe Bernardo de Mesa, datada a l’abril, i es tanca amb 
una declamació, probablement per aprofitar les fulles en blanc. Bernardo de Mesa era un 
frare dominicà que havia sigut nomenat bisbe34. El 1514 explicava a la Sorbona una 
teologia de la «conquesta» (sic). Des d’aquest anys fins a 1522 fou l’ambaixador d’Aragó 
a Anglaterra. 

El diàleg que formen les dues obretes té lloc el diumenge de resurrecció. Vives i els seus 
companys, Joan Fort i Pere Iborra, es troben al vestíbul de la universitat amb el professor 
Gaspar Lax de Sarinyena. Arriben Miquel Santàngel i Francesc Cristòfor, aquest portant 
un llibre de les hores. Durant el sopar, una il·lustració del llibre, amb un Cèsar victoriós, 
es la raó perquè Lax encete un parlament sobre els triomfs de Crist. Continuen Santàngel i 
Fort, i després Cristòfol i Iborra amplien l’assumpte a la Mare de Déu. Iborra rememora 
una dissertació sobre l’ovació de la Verge del gramàtic Daniel Sisó, esdevinguda a la 
Universitat de València35. Finalment pren la paraula el mateix Vives. Cal subratllar aquest 
fragment del seu discurs: 

Tant de bo els prínceps del nostre temps admeteren preceptors que els inculcaren la imitació dels 
triomfs de Crist i de la seua Mare. El nostre príncep ja té al seu Adrià. Tant de bo el seu germà 
Ferran tingués la sort de guanyar-se Erasme de Rotterdam, amic meu i home eruditísim i molt 
provat, que, amb tota consideració per als altres, em sembla ser l’únic que podria educar aquell 
gran caràcter en un nen de tan grans esperances.36 

 
En aquest passatge, Vives es refereix a Carles d’Habsburg, el qual era sobirà dels Països 
Baixos des de 1506 i que tenia com a preceptor a Adrià d’Utrecht (el futur papa Adrià VI), 
«el primer dels preceptors», diu poc més endavant, i també al seu germà, Ferran (el futur 
Ferran I del Sacre Imperi, nascut el 1503). Darrere l’apariència «inqüestionablement 
religiosa»37, el diàleg que composen les dues obretes aporta dues premises a un argument 
de filosofia social o política que serà completat amb les obres immediatament posteriors. 
Aquestes dues premisses són a) la relativització del govern terrenal i b) la necessitat de 
consellers. 

34 En l’edició de Opuscula duo de 1514 es pot llegir Antisti Trinopolitano (bisbe de Trípoli, aleshores sota 
domini de la Corona d’Aragó), però en Opera Omnia (abrev. OO, vol. VII, p. 108) està escrit: Antisti 
Helnensi (bisbe d’Elna). El bisbat d’Elna, que havien ocupat Francesc Eiximenis (després de viure a 
València, 1383-1408), Francisco Lloris (professor que fou de la Universitat de València) o Cèsar Bòrgia, 
fou més tard traslladat a Perpinyà. 
35 S’hi troba la descripció de l’edifici següent: «El lloc és al primer accés de l’escola que fàcilment es torna 
fangós per la pluja, la pols i la quantitat d’estudiants; una vegada que l’has travessat, et trobaràs amb unes 
escales altes que condueixen a estades més adornades i a les aules on s’ensenya; lloc molt acomodat per als 
excel·lents professors que espero han de vindre. El vestíbul és sovint fosc, però el pòrtic no està malament; 
al peu de l’escala hi ha una gran taula de pedra, de color blau, on van els llibreters, quan reben alguna 
novetat, per exposar els llibres a la venda. ». 
36 «¡Atque utinam nostræ tempestatis Principes, eso præceptores admitterent, qui Christi et Deiparæ 
triumphos imitandos esse monerent! Habet quidem suum Adrianum noster Princeps: ¡utinam frater ejus 
Fernandus Erasmum Roterodamum amicum meus probatissimum et eruditissimum virum nancisceretur, qui 
unus, pace aliorum dixerim, nostra ætate mihi videtur, qui summam illam indolem in puero tantæ spei 
posset educare!» (Opera Omnia, edic. Maians, vol. VII, p. 130). 
37 Enrique González y González, Joan Lluís Vives. De la Escolástica al Humanismo, València: Generalitat 
Valenciana, 1987, p. 176. Per a mi, només apariència. 
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a) En primer lloc, Vives introdueix un criteri que relativitza tota acció de govern. Els 
triomfs més notables que podem trobar a la literatura clàssica són menors que aquells que 
podem atribuir a Crist (Christi Iesu triumphus) o a la Mare de Déu (Virginis Dei parentis 
ovatio). No hi ha poderós que s’hi puga comparar. Està clar que aquesta tesi, aparentment 
religiosa, està adreçada a la reflexió política sobre el futur immediat d’Europa. En pocs 
mesos Carles d’Habsburg afegirà als seus dominis dels Països Baixos, la Corona d’Aragó 
i Castellà, i poc després el Sacre Imperi, convertint-se en un nou «cèsar». Cap persona 
havia disposat d’un domini tan ampli a Europa des de l’Imperi Romà. Cal doncs un criteri 
normatiu que puga restringir el poder absolut, un paràmetre que, per dir-ho així, el 
racionalitze. Aquest és un objectiu burgés. 

b) En segon lloc, Vives presenta els consellers precisament com l’encarnació d’aquest 
criteri normatiu. La primera obligació del governant hauria de ser fer-se assessorar per 
persones sàvies. Cal recordar que pràcticament al mateix temps que Vives redactava 
aquestes obretes, Niccolò Maquiavel enllestia a la tardor de 1513 la redacció de la seua 
obra El príncep. 

Per tal que l’argument no s’oriente dogmàticament i afavoresca la teocràcia o la 
demagògia, calen dues premisses complementàries, que trobarem als escrits següents: I. 
L. Vivis in suum Christi Triumphum prælectio que dicitur veritas fucata (Prelliçó al 
Christi Iesu triumphus, anomenada la veritat empastifada), Prælectio in Leges Ciceronis 
(Prelliçó a De legibus de Ciceró) i Prælectio in quartum Rhetoricorum ad Herennium 
(Prelliçó del llibre IV de la Rhetorica ad Herennium). Aquestes obretes i les anteriors, 
junt a uns escrits menors primerencs, foren publicades en l’edició Ioannis Lodovici Vivis 
Valentini Philosophi Opera, que imprimí G. Huyon a Lió, amb data 19 d’octubre de 1514. 

L’obra Veritas fucata, açò és, la veritat empastifada, es presenta com un preàmbul a 
l’escrit Christi Iesu triumphus –i per tant també a Virginis Dei parentis ovatio–, i 
introdueix una altra premissa sobre c) la unitat de la saviesa; mentre que les altres dues 
prelliçons completen l’argumentació amb una premissa sobre d) el paper de la retòrica.  

c) La veritat, que és la protagonista de la prelliçó, composta com una declaració en 
primera persona, és única. Front a l’averroïsme cristià (vegeu el capítol anterior), no hi ha 
una veritat religiosa i una veritat profana. Aquesta tesi és el contrapés de la premissa de la 
relativització del poder terrenal. Si el govern reconeixia la seua imperfecció amb el criteri 
bíblic, ara, en cert sentit, limitem també aquest criteri (d’una manera molt subtil, és clar), 
perquè no hi ha un camí exclusiu (el religiós) d’accés a la veritat. Els consellers no han de 
ser necessàriament eclesiàstics, sinò savis. L’antiguitat clàssica aporta veritat, imperfecta, 
però certa. Explicitament escriu: «Quan l’ésser humà es fa més semblant a Déu (com va 
respondre una vegada Pitàgores) sinó en parlar coses vertaderes?»38. Una tesi que, 
probablement, compartiria Llull i que, com hem vist, s’arrelava en una inscripció d’un 
temple de Siracusa... 

38 Obras Completas, Madrid: Aguilar, vol. I, p. 281. 
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d) La retòrica, per tant, no ha d’empastifar la veritat, sinó desvelar-la. Més endavant 
argumentarà el mateix respecte de la dialèctica. La referència a Sòcrates i Plató és 
ineludible: «Com experimente jo ara ser veritat allò de Plató, a saber: que eren venturoses 
les repúbliques si les regien els filòsofs!»39. També l’obra sobre De legibus en Ciceró, 
«desborda entusiasme per Sòcrates»40. El poderós necessita del conseller i aquest de la 
retòrica per transmetre-li la saviesa adequadament. Les quatre premisses es poden 
reordenar ara formant un potent argument. Primer, s’establiria la unitat de la saviesa, 
després, balancejant-se recíprocament, la relativització del govern terrenal i la necessitat 
de consellers, i per últim, arribaríem al mètode d’actuació. La filosofia posa al seu lloc a 
la teologia, a la filologia i a la retòrica. Vives no ho formula explícitament, ni tampoc 
podria fer-ho. Bé es podria dir que l’argument de Vives és més il·lustrat que humanista. 
No pretén un enfrontament humanisme-teïsme, sinó una superació amb una teoria general 
de la saviesa, de conseqüències filosoficopolítiques clares. No ha de sorprendre, per tant, 
que puga ser qualificat de poc humanista (o d’anti-humanista)41 o que també puga ser 
susceptible d’acusació d’impietat. 

 

II. Bruges, 1517 

 

El 1517, Vives viu a Bruges, la ciutat més important de la regió occidental de Flandes. Es 
manté gràcies al suport d’algunes famílies valencianes. En aquest període, no es poden 
descartar estades a Brussel·les, on participaria en algunes funcions en la cort del rei 
Carles d’Habsburg (com s’ha dit, el futur emperador Carles I). Amb uns 24 o 25 anys, 
Vives és nomenat preceptor del jove Guillaume II de Croÿ42, uns cinc o sis anys més jove 
que ell, el qual havia substituït el seu oncle Guillaume I de Croÿ en el bisbat de Cambrai, 
ciutat ubicada uns cent-cinquanta quilòmetres al sud de Bruges. El bisbe era senyor de la 
ciutat i de la regió, que en aquella època gaudia de neutralitat. Guillaume I havia sigut 
preceptor de Carles d’Habsburg. En ser proclamat rei d’Aragó i Castella en aquells 
mateixos anys, Carles atorgà a l’eclesiàstic comtats i marquesats, el nomenament 
d’almirall del Regne de Nàpols i de les províncies i el càrrec de contador mayor del 
regne. Guillaume I va procurar l’ascens meteòric del seu nebot, el qual, el mateix 1517, 
fou naturalitzat castellà, nomenat bisbe de Còria i arquebisbe de Toledo, substituint el 
cardenal Cisneros (qui havia estat, fins a la seua mort, inquisidor general i governador del 
Regne de Castella). 

39 Ibid., p. 282. 
40 González y González, op. cit., p. 180. 
41 González y González parla d’humanisme anti-humanista (op. cit., p. 178) i cita Bonilla (Luis Vives y la 
filosofía del Renacimiento, Madrid, 1903, p. 66) que hi trobava «alguna irreverència, no molt pròpia d’un 
humanista». 
42 Cf. Peter G. Bietenholz, Thomas B. Deutscher: Contemporaries of Erasmus, University of Toronto Press, 
1985, pp. 366-368. D’aquest llibre prenem l’abreviatura I i II per distingir oncle i nebot, encara que en 
algunes fonts el jove du l’ordinal III. 

Francesc J. Hernàndez: De la saviesa a la cultura [67] 

                                                 

 



 

Encarregar-se de la formació de Guillaume II de Croÿ a Cambrai significaria per a Vives 
disposar d’ingressos regulars i ocupar un lloc notable, tant per la trajectòria dels dos 
eclesiàstics, l’oncle i el nebot, com per la seua relació amb el rei, aleshores un jove de 17 
anys que en breu es faria càrrec d’un amplíssim imperi. Quins mèrits tenia Vives, el fill 
d’una familia de jueus conversos, per ocupar una posició tan destacada? Més que la seua 
formació universitària a València i París, que probablement no conclogué, o de les poques 
obres publicades amb la pretensió de dictar cursos privats (les prelliçons ja comentades), 
hauríem de suposar que seria determinant la seua procedència i els seus coneixements 
lingüístics, el seu ideari (com veurem, favorable a la funció de conseller àulic) i la xarxa 
de relacions establida als Països Baixos amb el monarca i el seu entorn. 

A la fi de 1517 i durant l’any 1518, Vives escriu nous opuscles que remet a persones 
destacades, probablement per assegurar-se un lloc estable. Es manté com a preceptor de 
Guillaume II de Croÿ, qui ha pres possessió del bisbat de Còria i de l’arquebisbat de 
Toledo, però Vives no el seguirà a Castella. Encara que manté la relació amb l’eclesiàstic, 
realitza docència a Lovaina43 (malgrat que les expectatives no són bones44) i també enceta 
noves relacions que li poden garantir un futur. Tot seguint aquesta estratègia, adreça les 
seues obretes, noves o conegudes, a diverses persones. Si se segueix la sèrie dels escrits 
que redacta per l’ordre cronològic de les cartes de remissió és palesa la seua estratègia de 
buscar alternatives a la tasca de preceptor de Guillaume II de Croÿ. 

a) Com a regal d’u de gener de 1518, Vives remet a Jean Briard de Ath (Hainaut, 
Bèlgica), aleshores vicerector de la Universitat de Lovaina, un llibret sobre l’horòscop de 
Jesucrist, Genethliacon Jesu Christi, composat, com diu en la carta de remissió45, quan es 
commemora el seu naixement, és a dir, pels nadals de 1517. 

b) D’una carta conservada de Vives a Guillaume II de Croÿ46, ja arquebisbe de Toledo, 
hem de deduir que primerament li va remetre la meditació sobre un salm penitencial. A 
l’eclesiàstic li agradà i animà Vives a composar meditacions sobre els altres sis47. El 1518 
li fa arribar, des de Lovaina, el conjunt de les meditacions que, segons la carta de 
remissió, 

no les he escrites en un mateix temps, per això el seu estil és una cosa diversa i la seua elaboració 
molt diferent en cadascun d’elles. Doncs tan aviat com em venia al pensament alguna idea, al 
moment l’anotava, encara que la major part d’elles foren composades a manera de discurs forense. 
La causa d’això és la següent: que, com en aquesta època estava ficat entre oradors i sovint em 
veia obligat a declamar discursos de diverses matèries profanes en forma judicial, quan tornava la 
meua ploma a aquestes meditacions, em sentia arrossegat al gènere al qual estava acostumat. 

43 Vives, en Exercitatio Linguae Latinae, VII, «Refectio scholastica» (la refecció escolar), descriu un 
estudiant de Bruges que arriba a un menjador universitari, probablement el de Lovaina. 
44 Vg. les cartes a Cranevelt de desembre de 1519 (Juan Luis Vives: Epistolario, ed. Jose Jimenez Delgado 
(Madrid: Editora Nacional, 1978, es pot consultar tambe en la Biblioteca Valenciana Digital: 
http://bivaldioai.gva.es).Epistolario, Madrid: Editora Nacional, pp. 159-160) i març de 1520 (Epistolario, p. 
169) criticant la institució. 
45 Epistolario, pp. 122-123. 
46 Epistolario, pp. 126-130. 
47 Segons la Bíblia dels Setanta, són els salms 6, 32, 38, 51, 102, 130 i 143, i segons la Vulgata, són els 
salms 6, 31, 37, 50, 101, 129 i 142. Luter va escriure també un comentari als salms penitencials en 1520. 
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Per tant, podem suposar, per tant, redactades més o menys al mateix temps: Meditationes 
in septem salmos pœnitentiæ (Meditacions sobre els set salms penitencials) i Prælectio ad 
Catonem maiorem Ciceronis quæ dicitur anima senis (Prelliçó al Cato maior de Ciceró, 
que s’anomena anima vella). 

c) El mateix any i també des de Lovaina, Vives remet dos opuscles a Antonio de Berges. –
Fabula de homine (Fabula de l’home) i Praefatio en Georgica Vergilii (Prefaci a les 
Georgica de Virgili)–. Tenim notícia que aquest va participar en cursos de Vives de 
151948. 

d) A Serafí Centelles, comte d’Oliva, Vives li remet en desembre de 1518 dues obretes 
més, la descripció de l’escut de Crist, ja coneguda, un tema ben estimat de la noblesa, i 
l’obreta que en la carta de remissió49 anomena La pau en la qual va nàixer Crist, però que 
va estar publicada com: De tempore quo natus est Christus (Del temps en el qual va 
nàixer Crist). Serafí Centelles, conegut com «el comte lletrat»50, havia finançat l’edició 
del Cancionero general d’Hernando del Castillo (1511), era protector de l’humanista Joan 
Baptista Anyes i va tenir com a secretari al traductor Bernardí Vallmanya51. El comte 
mateix va fer algunes composicions. Tal vegada hi havia alguna relació familiar entre el 
comte i Honorat Joan, deixeble de Vives a Lovaina en aquell temps52 

e) Per últim, a Herman, comte de la Nova Aquila, li dedica el 151953 el llibret Initiis, 
sectis et laudibus philosophiae (Dels inicis, escoles i lloances de la filosofia). La ciutat de 
l’Aquila, reconstruïda després d’un terratrèmol (com fa uns anys!), estava sota domini de 
la Corona d’Aragó, i era, després de Nàpols, la ciutat comercial més important de la regió 
(amb una certa presència jueva). El rei Ferran II, el Catòlic, el 1458 i 1464, havia donat 
privilegis per establir-hi una universitat. Sembla raonable que, amb la remissió de 
l’obreta, Vives pretenga guanyar-se el càrrec de conseller o el lloc de professor d’arts en 
un eventual nou estudi general. Composa una breu història de la filosofia antiga (potser el 
primer escrit d’aquestes característiques54), que naturalment l’acredita per desempenyar la 
docència. A la mateixa obreta deixa caure referències com aquesta: 

48 Foster Watson: «Introduction», en Vives: on education, a translation of the De trandendis disciplinis of 
Juan Luis Vives, University Press, 1913, p. lxx, cita: Honorato Juan, Pedro Maluenda, Diego Gracián de 
Alderete, Antonio de Berges i Jerónimo Ruffald (Jerome Ruffault). 
49 Epistolari, pp. 124-125. 
50 Cf. Teresa Ferrer Valls, «Corte virreinal, humanismo y cultura nobiliaria en la Valencia del siglo XVI», en 
E. Berenguer (coord.), Reino y ciudad. Valencia en su historia, Madrid: Fundación Caja Madrid, 2007, pp. 
185-200. 
51 Cf. Curt J. Wittlin, De la traducció literal a la creació literària. València: Biblioteca Sanchis Guarner, p. 
160 (cf. cap. 7). 
52 Sembla que un Centelles posterior, Antonio Juan, era nebot d’Honorat Joan, que assistia als cursos de 
Vives en 1519 (cf. Foster Watson, op. cit.). Antonio Juan Centelles publicà un llibre en 1649 amb elogis a 
Vives i altres escritors (Orti y Figuerola, op. cit., p. 187). 
53 Epistolario, pp. 136-137. 
54 Cf. els elogis que li dedica Jakob Brücker en la seua Historia Critica Philosophiae, vol. IV (1743), pp. 
86-87. 
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Seguiren en aquesta mateixa art els nobles Diocles de Cares, inferior a ell en fama i edat, 
Praxàgores, Crisip, Heròfil, que fou el primer que observà algunes pulsacions d’artèria, Alcmèon 
de Crotona, Eudox de Cnidos, tots pitagòrics. En altre temps, tots aquells foren tinguts en màxim 
apreci i magnànimament els prínceps els donaven ajuts. (paràgraf 24é). 

 
Probablement l’any 1519, va aparéixer a Lovaina el llibre Ioannis Lodovici Vivis Valentini 
Opusculua varia, de la tipografia de Martens, que incloïa a més de la majoria de les obres 
esmentades, també: Aedes legum (El temple de les lleis), dedicada a Misser Martí Ponç, 
jurisconsulte; Pompeius fugiens (La fuita de Pompei), dedicat a Charles Carondelet55, 
senyor de Potelles, amb data d’abril de 151956, i In Pseudo-dialecticos (Als falsos 
dialèctics), escrits adreçat a Joan Fort. 

Si observem en conjunt els assumptes dels llibres remessos i les característiques de les 
persones a les quals anaven adreçades, resta palesa una estratègia clara: als eclesiàstics, 
meditacions bíbliques; als nobles, reflexions genealògiques; als estudiants, textos 
acadèmics; als possibles benefactors, allò que oferia més opcions a Vives d’aconseguir 
suport econòmic. Tot això és lògic i no és criticable. Mostra el desig d’una persona, que 
es relaciona amb figures destacades del seu temps, d’assolir una bona posició social. 

Aquests escrits representen lleus desenvolupaments sobre les premisses enunciades 
anteriorment [a) la relativització del govern terrenal, b) la necessitat de consellers, c) la 
unitat de la saviesa, i d) el paper de la retòrica], però que no canvien substancialment 
l’argument de fons, sinó que, per dir-ho així, extrauen les seues conseqüències. Per 
exemple, si la saviesa és única, es pot organitzar la seua exposició amb una certa 
sistematicitat, com la que pretén l’opuscle sobre la història de la filosofia, Initiis, sectis et 
laudibus philosophiae (tres segles després, Hegel radicalitzaria aquesta posició a les seues 
lliçons de filosofia de la història i d’història de la filosofia). El saber religiós i el saber 
profà es confonen. I per això podem parlar de l’horòscop o de l’escut de Crist. Allò que 
Vives presenta com ocurrències o divertiments, són en realitat desplaçaments teòrics 
agosarats (que justament per això ha de presentar com ocurrències). Alguns intèrprets 
trobaran ací una cristianització del món grecollatí57 o una sinceritat religiosa58; més bé 
podem pensar en el contrari. Si és grecollatinitza el cristianisme, l’autoritat es desplaça 
als homes de lletres: seran aquests els autèntics consellers. Vives està apuntant allò que 
desenvoluparan Spinoza i Kant, amb la seua Religió dins dels límits de la raó. 

55 Carandolet, tradueix OC. 
56 L’edició de les Obras Completas tradueix Carandolet. Sobre aquest Charles Carondelet, Constantin 
Matheeussen (Selected works of J.L. Vives, Leiden: E. J. Brill, p. 109) arreplega el que registra la 
Biographie Nationale (de Bèlgica), elaborada per l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des 
Beaux-Arts de Belgique, vol. III, 1872, col. 350, on diu que fou chamberlain de la Princesa Eleanor, 
germana de Carles V, i châtelain de Ath (Hainaut, Bèlgica) des de 1523 fins a 1539, any en el que va morir. 
No sabem, però, la relació d’aquest Charles Carondelet amb els altres fills de Jean Carondelet, gran 
canceller de Flandes i Borgonya, que havia aconseguit el senyoriu de Potelles, com eren Claude Carondelet 
(1467-1518), conseller de Carles d’Habsburg, Jean Carondelet (1469-1544), conseller de Carles d’Habsburg 
i arquebisbe de Palerm, i Ferry de Carondelet (1473-1528). 
57 González y González, op. cit., p. 179. 
58 August Monzon, en la introd. a l’edició de Vives: Introducció a la saviesa i altres escrits, p. 20. 
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A més d’aquests desplaçaments, trobem referències subtils a la tradició jueva, que 
s’haurien d’investigar amb cura: el salms que comenta Vives per a Guillaume II de Croÿ 
tant formaven part de la Tanakh jueva com de l’Antic Testament cristià (Vives explica que 
no ha fet servir el text hebreu. Per què ha de justificar-se?!), l’escut de Crist és, com 
qualsevol escut nobiliari, la formalització en definitiva de la seua nissaga jueva (I per això 
afegeix una segona part a l’obreta, on es parla de l’Església, i que lògicament resulta 
forçada perquè els escuts no inclouen els predecessors, sinó només els antecessors.), i en 
la historieta de la filosofia el paper d’Abraham és exagerat: ell seria el pare de les lletres i 
de les disciplines. 

Una línia d’interpretació59, afirmaria que Vives no reïx encara a sintetitzar pietat i lletres 
(l’ideal erasmista de la pietas litterata), perquè el seu interés per la retòrica clàssica 
absorbeix les seues energies intel·lectuals. Una altra línia, que seguirem ací, és la inversa. 
El que pretén Vives és dur la pietat a la retòrica. Així, Meditationes in septem salmos 
pœnitentiæ opera un «experiment estilístic», que enceta amb el cinqué salm (salm 101) 
amb l’ajut dels recursos de la retòrica clàssica, i continua, animat per Guillaume II de 
Croÿ, pels altres sis. 

Trobant-me a Cambrai, amable protector meu, en aquest dejuni que anomenem quaresmal, tancat 
de nit a casa meua, sense tenir res amb què reconfortar l’esperit, excepte un llibre francés, vaig 
decidir , no tenint cap altra obra d’altri amb què entretenir-me, que em procuraria a mi mateix 
alguna cosa. Recitava amb freqüència els set salms penitencials i em delectava principalment amb 
el mateix cinquè. Vaig començar a interpretar-lo amb cert entreteniment, amb tal intenció que, en 
cas d’haver-hi prosseguit -si m’ho haguessen permés les meues ocupacions-, ho haguera 
aconseguit, però si no, haguera emprat aquelles hores almenys com a oci honest i sant. Em plagué 
la primera pagina i, atret per l’exemple dels homes importants, vaig interpretar el salm 
separadament de tots els altres i en aquest no vaig dir tot allò que haguera pogut dir. Perquè si no 
l’hagués escrit guiant-me pel fil del discurs, el volum hauria crescut enormement. De fet, 
l’assumpte és la mateixa religió cristiana, el tema són les Sagrades Escriptures, tan harmonioses 
entre elles per totes bandes, tan semblants, tan unides i connexes per totes les seues parts que, si 
comenceu el sermó des de qualsevol dels seus versicles, com si estiràsseu l’extrem d’un fil 
continu, totes les seguirien espontàniament. Em fou suficient de suprimir els extrems i d’exercitar 
l’estil en aquest gènere literari, al qual em lliuraré alguna vegada per complet.60 

 
L’activitat desplegada per Vives a Lovaina té èxit parcial. Certament, guanya l’afecte de 
Guillaume Budé61 i Erasme de Rotterdam, el qual li dedica grans elogis. En una carta a 
Juan de La Parra62 de 13 de febrer de 1519, Erasme escriu: 

Està entre nosaltres Lluís Vives, el valencià, que no passa de vint-i-sis anys, però està ja molt 
versat en totes les branques de la filosofia, i que ha progressat tant en les belles lletres, en 
l’eloqüència, en la facilitat de parlar i de escriure, que a penes trobareu ningú amb qui poder-lo 

59 Defensada per E. V. George i A. Monzón. Vg. E. V. George: «Rethoric in Vives», en Ioannis Lodovici 
Vivis Opera omnia, vol. I, València, 1992, pp. 113-177, cit. Monzón, introd. cit., p. 20. 
60 Trad. cat. cit., pp. 254-255. 
61 Vg. la carta de Budé a Vives de 2 de febrer de 1519 (Epistolario, pp. 138-142). 
62 Epistolario, pp. 145-147 (inclou una ampla bibliografia sobre Erasme i Vives). Juan de la Parra, metge i 
eclesiàstic. En una carta de 1506 informa de la malaltia i mort de Felip el Bell. Com a preceptor, 
acompanya al príncep Ferran (el germà de Carles d’Habsburg) als Països Baixos en 1518. Poc abans de la 
seua mort, en 1521, fou nomenat bisbe d’Almeria, responsabilitat que no va poder assumir. Vg. Peter G. 
Bietenholz, Thomas B. Deutscher: Contemporaries of Erasmus, pp. 51-52 
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comparar. No hi ha tema en el que ell no haja exercitat la seua ploma. Ara mateix està explicant els 
exercicis de l’antiguitat, però amb tanta mestria, cregueu-me, que, amb només canviar el títol, 
podríem pensar que es tractava d’un argument, no propi del nostre temps ni de la nostra terra, sinó 
més aviat d’aquells temps feliços de Ciceró i de Sèneca, quan els cuiners i els abellaires tenien més 
eloqüència que els que ara volen passar per mestres de la humanitat sencera. És molt estricte en les 
lleis de l’art, però dissimula de tal manera el seua artifici, que podríem afirmar que cap dels seus 
escrits és mer fruit de la imaginació. Veig que aquest és el més adequat amb molt per substituir el 
preceptor de Ferran i tenir cura de la seua formació i per procurar que ningú puga menystenir 
aquesta cort teua, ni menysprear al teu infant balbucejant encara. Al conjunt d’aquestes qualitats se 
suma, que, d’una banda, sap bé l’espanyol, com a espanyol que és de naixement, i coneix també el 
francès a meravella, per haver viscut molt de temps a París. La nostra llengua l’entén millor que la 
parla. Però no sé primer, si el cardenal Croÿ, de qui és preceptor, permetrà que arrenquen del seu 
costat a un tal subjecte, ja que l’estima molt entranyablement, com s’ho mereix, a més, si convé 
que un jove de tan alta fortuna i de condició tan elevada es veja privat de semblant preceptor. Em 
sent molt inclinat al príncep Ferran, però sóc també deutor al senyor cardenal, de manera que no 
m’atreviria a tramar res que li puga molestar. Finalment, tampoc estic segur que el mateix Vives 
done el seu consentiment a ser apartat de tan gran patró, al qual s’ha entregat ell en ànima i cos, 
com a persona summament grata... 

 

Com hem vist, cinc anys abans, al final dels dos opuscles de París, el personatge Vives 
proposava que Erasme fóra el preceptor del príncep Ferran. Ara, és Erasme el que proposa 
al mateix conseller del príncep que el valencià també s’hi faça càrrec, i potser en fa 
gestions directes63. Erasme proposa a Vives escriure-li al bisbe de Lieja. Potser per 
guanyar-se el seu favor, li remet a Joan de Crommas, abat de l’abadia benedictina de Sant 
Jaume (Saint-Jacques-le-Mineur) junt a Lieja, el seus opuscles Christi Triumphum 
prælectio que dicitur veritas fucata i Prælectio ad Catonem maiorem Ciceronis quæ 
dicitur anima senis amb una dedicatòria64. 

 

III. Bruges, 1531 

 

1 . L’articulació entre les tres parts de De disciplinis 
 
L’obra més important de Vives, De disciplinis, s’organitza en tres toms o parts. El primer 
tom, titulat «Les causes de la corrupció de les arts», inclou set llibres (Tomo primo 
continentur Septem Libri de corruptibus artibus). El segon tom, titulat «L’ensenyament 
de les disciplines o la formació cristiana» (Secvndo tom libri de Tradendis disciplinis, siue 
de Doctrina Christiana quinque), presenta cinc llibres, més un annex final titulat «De la 
vida i costums de l’erudit» (o l’humanista). El tercer tom o part, amb el concís títol «Les 
arts», es compon de cinc apartats, el primer amb tres llibres i el tercer amb dos (Tertio 
tomo de Artibus Libri octo). Per tant, podem considerar que aquesta última part aporta 
vuit llibres més al conjunt. 

Les primeres edicions de De disciplinis van incloure els vint llibres esmentats, com és el 

63 Així sembla deduir-se de la carta d’Erasme a Vives, datada en la festa de Santa Gertrudis de 1519. 
64 Epistolario, pp. 149-150. Carta datada l’1 d’abril de 1519. 
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cas de la impresa a Anvers en 1531, en la tipografia de Michäel Hillen (castellanitzat com 
Miguel Hillenio), la realitzada a Colònia (Ioannes Gymnicus) en 1532, que va ser 
reeditada en 1536, i la de Lió (apud Ioannem Frellonium) de 1551. No obstant això, les 
impressions posteriors van prescindir de la tercera part, i per tant presentaven només 
dotze llibres. Aquest és el cas de les edicions fetes, després de la mort de Vives, a Oxford 
el 1612, a Lió en 1636 o a Nàpols (typografia Simoniana) el 1764. Actualment totes les 
edicions esmentades poden consultar-se lliurement a internet. Per la reducció de llibres en 
les edicions posteriors, molts comentaris de Vives, quan tracten de De disciplinis, es 
refereixen només a les seues dues primeres parts65. Maians va publicar la tercera part en 
un volum diferent que les altres dues (les dues primeres parts en Opera Omnia VI i la 
tercera en Opera Omnia III ) i també Riber considera els apartats de la tercera part com a 
obres autònomes. 

Podem suposar diverses raons per les quals els editors, a partir de mitjans del segle XVI, 
van procedir a no imprimir la tercera part juntament amb les altres dues: s’eliminaven 
precisament els textos en què Vives abordava qüestions doctrinals susceptibles de 
conflictes amb la Inquisició (com, per exemple, les causes de la voluntat de Déu), es 
defugia una part que té l’aparença d’un tractament incomplet i, alleugerida, De disciplinis 
cobrava força com una obra, per dir-ho així, pedagògica o cultural66. Presentada d’ 
aquesta manera , Riber (Obras completas) la va incloure en la secció de «obres 
d’educació i de reforma dels estudis» i Ortega y Gasset la va elogiar com un «tractat 
sobre la cultura»67. Marcel Bataillon va considerar De disciplinis de Vives com «el seu 
gran sistema de les ciències»68 i, en la mateixa línia, Alain Guy69 la compara amb el Curs 
de filosofia positiva de Comte. Sense el tercer tom, també es reduïa el treball editorial, 
prescindint de la composició de dues cinquenes parts dels llibres i més d’una tercera part 
de les pàgines70. 

Aquesta operació editorial, possibilitada pel fet que no hi ha referències internes de les 
dues primeres parts a la tercera, representava un judici sobre el contingut de la tercera 
part. En ella, Vives comença considerant «La filosofia primera, o l’activitat interior de la 
naturalesa», apartat on no només dóna compte de temes propis de la Metafísica 
d’Aristòtil, sinó també dels seus llibres de Física. Després s’orienta a assumptes lògics: 
«L’examen de la veritat», «L’instrument de la probabilitat» i, finalment, tracta de «La 
discussió». Els editors van poder pensar que no estàvem ni davant d’un tractat íntegre, ni 
davant de la consideració completa d’una disciplina clàssica, ni tan sols davant una 

65 Per exemple, C. Noreña, Juan Luis Vives, Madrid: Ediciones Paulinas, 1978, p. 148. 
66 Per exemple, José Penalva Buitrago: «Cultura, educación y humanismo en Luis Vives», en AAVV: 
Homenaje al profesor Alfonso Capitán, Murcia: Universidad de Murcia, 2005. 407-432. 
67 J. Ortega y Gasset: «Vives, o el intelectual», en: Mirabeau, o el político; Contretas, o el aventurero; 
Vives, o el intelectual. Madrid: Alianza, 1986. 77-146, cit. p. 117. 
68 Marcel Bataillon: Erasmo y España. Madrid: Fondo de cultura económica, 1979, p. 615. 
69 Alain Guy: Vivès. París: Éd. Seghers, 1973, pp. 35-36. 
70 Considereu que, en l'edició de l'Ajuntament de València, les dues primeres parts sumen 596 pp. i la 
tercera 350 pp. 
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censura de tota l’obra aristotèlica, el que Vives desenvoluparia amb més encert en altres 
llibres. I de tota manera, van haver de pensar, si allò que diu Vives sobre la corrupció de 
les arts o l’ensenyament de les disciplines en les dues primeres parts es refereix a les arts 
o les disciplines en general, què aportaria la consideració que Vives faça, més quan 
resulta incompleta o millorable? Naturalment, l’eliminació de la tercera part suposaria 
implícitament que, en trametre els seus vuit llibres prescindibles a l’editor d’Anvers, 
Vives hauria adoptat, en definitiva, un comportament oportunista i incoherent. Segons la 
nostra interpretació, no només aquest no fou el cas, sinó que la tercera part resulta 
imprescindible per a una comprensió cabal de la «formació discursiva» de De disciplinis. 

Defensaré ací que les tres parts de De disciplinis es relacionen mútuament segons una 
forma argumentativa que Vives ja havia desenvolupat en escrits anteriors i que es pot 
anomenar de la doble limitació o argument «transcendental» (no «transcendent») perquè 
és exactament la mateixa forma argumentativa que utilitzar Kant en la seua primera 
crítica i que hem vist exposada anteriorment. 

En el seu primer moment, l’argument transcendental comença establint una restricció. 
Segons Vives, les arts estan limitades o, en la seua terminologia, corruptes. «Ni en el seu 
mateix origen van ser perfectes i pures» i , tot i que els grans enginys les van elevar, quan 
els braços van començar a afeblir-se, «les arts es van relliscar, unes poc a poc, altres amb 
gran ímpetu, completament igual a com una mola es desploma cap a l’abisme.» (edic. de 
l’Ajuntament de València, d’ara endavant abreujada V I 25; edic. de L. Riber, ed. Aguilar, 
d’ara endavant abreujada M II 350). L’esquema de la part primera resulta clar: Vives 
dedica el tom inicial a comentar les causes de la corrupció de les arts en general (com ara, 
les afeccions desmesurades, les calamitats que van reportar les guerres, la proliferació 
d’errors per les males pràctiques acadèmiques, com, per exemple, les disputacions, etc.), i 
després dedica un llibre per concretar els factors de la corrupció en cadascuna de les arts: 
la gramàtica (llibre 2), la dialèctica (llibre 3), la retòrica (llibre 4), la filosofia natural, la 
medicina i les matemàtiques (llibre 5), la filosofia moral (llibre 6) i el dret civil (llibre 7). 
Ara bé, l’argumentació de Vives en aquesta part no és directa. S’il·lustra el procés de 
decadència en cada art amb una multitud d’exemples històrics. S’argumenta, en 
definitiva, que si s’han donat causes que han incrementat o minvat la corrupció de les 
arts, aleshores és teòricament possible la seua perfecció, encara que aquesta no s’haja 
produït. A diferència de Kant, per al qual la matemàtica havia arribat a un estadi definitiu, 
Vives no considera que cap art es trobe acabada. Però allò rellevant és el mètode, ja que, 
en adoptar una perspectiva històrica, queda plantejada teòricament aquesta possibilitat: si 
al llarg del temps, diverses causes han incrementat la corrupció de les arts i altres l’han 
minvat, es pot donar el cas que se supere aquesta situació; és una cosa possible, però que 
no es compleix. 

Arribats a aquest punt, l’argument presenta un segon moment. Si la perfecció és que cada 
cosa arribe al fi per al qual ha sigut creada i comprovem que les arts no arriben al seu 
acabament malgrat els esforços de la humanitat, el treball sisífic per construir-les ha de 
ser causa de dissort (per la nostra «set de coses infinites», V III 93). Però no podem 
suposar que una cosa que sorgeix de la nostra pròpia necessitat, com són les arts ,estiga 
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destinada a fer-nos infeliços, de manera que necessitem un altre «coneixement» que 
proporcione la felicitat que la corrupció de les arts ens nega i que, a més , ens siga lliurat 
d’una vegada, sense que hi calga un llarg i vacil·lant camí per aconseguir-ho. Tal 
«coneixement» ha de ser la religió, que ens ha sigut revelada en la seua perfecció per 
Déu. Per això, la religió ha sigut «revelada», mentre que les arts han de ser «ensenyades». 
L’ensenyament no és accidental, sinó essencial a la pròpia determinació de les arts i té, 
com a ideal inabastable, la revelació divina, i el seu mateix objectiu: la virtut dels éssers 
humans. S’entén que, després de redactar un primer volum sobre la corrupció de les arts, 
Vives passe a tractar del seu ensenyament (en sentit estricte, sobre les disciplines) en el 
segon. 

Naturalment, l’argument ha efectuat un desplaçament subtil. La religió revelada és, per 
així dir, postulada per la raó. Per això, diu literalment Vives, «es va necessitar de Déu» ( 
V II 12 ; M II 530). També trobem ací un fonament, d’alguna manera, per a l’empirisme 
de Vives. «En la ceguesa de les nostres ments ens hem de deixar guiar pels sentits, perquè 
la ment emeta el seu judici sobre allò que ens anuncien i que perceben en les coses 
mateixes, en les seues accions, en les coses que tenen alguna similitud amb la naturalesa, 
és dir , en les arts.» (V III 66). Així mateix , es dedueix d’ací una de les línies de crítica de 
Vives a Aristòtil, ja que el filòsof grec es va confondre en imposar l’ordre de la raó al dels 
sentits (VI 151, 172; M II 428, 439). 

Allò rellevant per a l’argumentació central és que, tot i la professió de fe cristiana amb la 
qual Vives adoba De disciplinis en diversos passatges (com ara, la declaració encesa de V 
II 161; M II 617), el seu raonament tendeix més bé a recloure la religió, com diria Kant, 
dins dels límits de la raó, perquè no seria , en definitiva, més que una espècie d’art 
perfecta que no requereix ensenyament, però que, com a tal, no escaparia en la seua 
expressió de les normes depurades de la gramàtica, la dialèctica o la retòrica. La religió 
limita a les arts però, en cert respecte, també aquella és limitada per algunes d’aquestes. 
Vives utilitza un exemple que no és en absolut casual: la recta comprensió de la frase de 
Jesús «Als pobres sempre els tindreu amb vosaltres» (Mat, 26 , 11) (cf. V I 187; M II 
446), un assumpte sobre el qual ja havia tractat reiteradament en De Subventione 
Pauperum (OO IV 486 i 493 ; M I 1401 i 140571) , una obra publicada un lustre abans 
que De disciplinis. 

S’arriba així al tercer moment de l’argumentació: un assemblatge entre les arts i la religió, 
que es requereixen mútuament. Després de la negació de la negació, esdevé la síntesi. Per 
acreditar que és possible desenvolupar aquestes noves arts o, en termes de Kant, aquesta 
metafísica transcendental, només cal proporcionar un avanç, un tast. Aquesta és la funció 
del tercer tom de De disciplinis o dels llibres de Kant sobre la metafísica de la natura i la 
dels costums . Per això, és indiferent si es presenten palmàriament incomplets . 
Compleixen la funció d’un «model», en el sentit que li dóna a aquesta expressió T. W. 

71 Cf. Juan Luis Vives: Sobre el socorro de los pobres; Sobre la comunidad de bienes. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, 2004, pp. 157 i 166. 
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Adorno en la seua Dialèctica negativa72. És a dir, un assaig que ens dóna l’oportunitat 
d’entreveure per on podem escapar a la limitació intrínseca de la raó, tot permetent 
entendre el seu sentit sense caure en l’escepticisme. És per això que la tercera part, per 
així dir, gira novament sobre la primera, torna sobre l’assumpte de la primera però ja des 
d’una posició depurada per la crítica. En realitat les tres parts de De disciplinis no són tres 
fragments d’un únic discurs , sinó tres peces que engranen, remetent-se mútuament, en 
una única «formació discursiva». 

Entesa d’aquesta manera l’obra, té sentit que Vives remetés els tres toms a l’editor 
d’Anvers. Però no hem de suposar que la disposició dels llibres en aquesta edició 
coincideix amb l’ordre en què van ser redactats. El text de Vives ofereix poques pistes 
sobre l’ordre d’escriptura dels toms i els seus llibres. 

A la primera part hi ha una menció al diàleg Ciceronianus d’Erasme, llibre publicat el 
1528 (V I 232; M II 471), però no tenim per què suposar que tot el text fos posterior a 
aquesta data. No he trobat referències explícites a les altres parts de De disciplinis i 
només alguna menció als llibres d’aquesta part (com en V I 103; M II 399), que, com s’ha 
comentat, té un esquema clar. Al final del lib. II, cap. II, Vives parla d’una altra obra seua 
de caràcter apologètic, però la que resulta més adequada al que diu potser és De Veritate 
Fidei Christianae , que es va publicar pòstumament una dotzena d’anys després de De 
disciplinis73. 

La segona part comença de manera sorprenent plantejant qüestions que ja han estat, per 
així dir, resoltes en la primera, com són la definició de les arts o la seua divisió. Algunes 
explicacions semblen redactades abans que les determinacions de la primera part, com ara 
al llib. I, cap. V (V II 30 ss.; M II 542 ss.). Al llib. I, cap. VI fins i tot planteja la qüestió 
de la conveniència de llegir autors pagans, el que sembla ignorar que ja han sigut citats de 
manera abundant a la part primera (V II 38; M II 548). Al llib. II , cap. IV, Vives es 
refereix a dues obres seues: la Introductio ad sapientiam, editat en 1524, i el llibre sobre 
la dicció, De ratione dicendi, que es va publicar en 1532, un any després de De disciplinis 
(V II 70 i 74; M II 569 i 562). Més endavant, en tractar del curs de llatinitat, suggereix un 
procediment d’ensenyament que sintetitza a la perfecció el que ell mateix realitzaria 
després en els seus diàlegs o Linguae Latinae Exercitatio, publicats en 1539: 

[Del diccionari] prendrà el mestre allò que cada dia haja d’usar-se, reunint els vocables adequats a 
allò que vulguen expressar els nens. Es començarà per algun tema lleuger i que aquella edat 
suporte amb facilitat, verbigràcia, els jocs. S’avançarà de mica en mica cap a assumptes de major 
envergadura com la casa i l’aixovar sencer, la vestimenta, els aliments, les divisions del temps, el 
cavall i la nau, els temples, la volta celeste, els animals, les plantes, la ciutat i el estat. (V II 114; M 
II 597) 

 
També proposa la necessitat d’explicar les al·legories de les Bucòliques de Virgili (V II 
129; M II 605) , allò que va fer el mateix Vives per Mencía de Mendoza en el seu palau 

72 Theodor W. Adorno: Dialéctica negativa. Madrid: Taurus, 1975, pp. 209 i ss. 
73 Cal indagar una eventual referència al Diálogo de doctrina christiana. 
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de Breda i va recollir en Bucolicarum Vergilii interpretatio, obra publicada a Basilea cap 
1539. 

En aquest context dels diàlegs per ensenyar llatí, no trobe que se citen els Colloquia 
d’Erasme, però sí altres obres del de Rotterdam, incloent-hi el diàleg De recta latini 
graecique sermonis pronuntiatione (V II 115; M II 598). Com en el cas de la primera part, 
Vives cita una altra obra d’Erasme publicada en 1528. Encara resulta posterior a l’edició 
dels Comentarii linguae Graecae de Budé, que van aparèixer en 1529, i que Vives cita (V 
II 130 M II 605), encara que no per això hem de suposar que els textos del De disciplinis 
en aquesta part estiguen íntegrament redactats amb posterioritat a aquestes publicacions. 
Això es dedueix també d’una menció epistolar. En una carta de Juan de Vergara a Vives, 
datada a Valladolid el 12 d’abril de 1527, llegim: «Sobre el que em dius que estàs pensant 
escriure “Sobre les Arts i Disciplines”, desitjaria conèixer de què es tracta.»74. 

Com en el cas de la primera part, en el segon tom hi ha algunes mencions internes a la 
mateixa part (p. ex., V II 166; M II 620), però no hi he trobat referències a les altres parts, 
encara que en té l’ocasió. Al llib. IV, cap. VI, al fil del tractament de l’ànima, Vives parla 
de les causes de la natura i es refereix «precisament a què estan exposades a l’acció dels 
sentits». A continuació es lamenta: «Al llarg de tots els segles i amb l’ordenació idònia 
perquè puga ensenyar, ningú mai ha escrit un tractat sobre tot això, encara que 
dispersament disposem d’alguns escrits d’Aristòtil [...], Alexandre [...], Plató [...], Apuleu 
[...], Alcínous [...] [i] Ciceró [...]» (V II 200-201; M II 637). No obstant això, Vives 
mateix oferirà al lib . III, cap. III, un tractament d’aquestes qüestions. ¿S’ha d’entendre 
que no tenia en ment aquesta part quan va formular l’observació esmentada? 

La impressió que la primera i la segona part estan redactades de manera independent, 
encara que després s’encaixen en l’argumentació, es reforça amb la consideració del llibre 
V d’aquesta part i de l’annex «De la vida i costums de l’erudit». Tots dos semblen 
projectes de llibres autònoms, que Vives s’incorpora al text. Així , en el cas del llibre V, 
després d’una breu justificació de la ubicació, s’afirma que es va a realitzar un tractament 
de la prudència «després de veure totes [sic] les arts» (V II 216; M II 640) . Però tal cosa 
es podria afirmar també després de conclosa la primera part i cal recordar que la tercera 
ve titulada precisament «Les arts». Citaré alguns exemples que abunden en la hipòtesi que 
ens trobem davant de, diguem-ne, redaccions en paral·lel. Cap al final del llib. I cap. I i en 
el cap. II, Vives fa una defensa de la investigació històrica, que precisament ha utilitzat en 
tot el primer tom de De disciplinis. En el cap. III explica què és l’ètica i quina aportació 
va fer Aristòtil (V II 243 ss.; M II 659 ss.), tot i que va dedicar el llib. VI de la primera 
part a la corrupció de la filosofia moral. 

L’annex «De la vida i costums de l’erudit» exposa també tesis que resulten redundants, 
encara que explícitament parla del seu tractament de la corrupció de la gramàtica, és a dir, 
del llib. II de la primera part (V II 277; M II 683). 

74 Epistolario, p. 458; cf. Ángel Gómez-Hortigüela: Luis Vives, valenciano, o el compromiso del filósofo, 
Valencia: Generalitat Valenciana, 1991, p. 96. 
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A diferència de les altres parts, en la tercera, i potser perquè, com ja he explicat, presenta 
un índex poc convencional, es multipliquen els passatges en què Vives anuncia que un 
assumpte serà considerat més endavant o ho va ser anteriorment (per exemple, en els dos 
primers llibres: V III 15, 21, 27, 43, 63, 77, 92, 99, 108 i 110). Fins i tot té clar que hi 
haurà una obra posterior, De ratione dicendi, que continuarà allò exposat (per exemple, V 
III 205 ). 

Hi ha una dada que llança alguna llum, encara que molt escassa, sobre la datació de les 
diverses parts. En una carta a Benito Hugu, que l’Epistolari data en una forquilla molt 
àmplia, entre 1528 i 1530, Vives escriu: «T’agraesc la Retòrica d’Hermògenes. Ja me 
l’havia enviada des de París amb altres llibres més de retòrica el meu estimat Valdaura, i 
certament a un preu major del que jo calculava.» Les referències a les obres de 
Hermògenes de Tars (les primeres edicions parisenques del qual que he localitzat són de 
1530 i 1531), en les diverses parts de De disciplinis són: 

- Tom primer: una al·lusió pejorativa als «molts Hermógenes , tant grecs com llatins», 
sense més concreció (V I 212 ; M II 460). 

- Tom segon: una referència a la biografia de Hermógenes, manllevada de Filòstrat (V II 
63; M II 564) i una al·lusió al «llibre cinquè de la seua obra que tracta de les formes de 
dicció» (V II 171; M II 622 ), sense major concreció . 

- Tom tercer: una referència a l’oposició, a la qual Hermògenes anomena «antítesi» (V III 
311). 

Per tant, sembla que Vives va rebre els llibres de Hermógenes després de redactades 
bàsicament les diverses parts, ja que només es pot trobar una referència més o menys 
directa en la part tercera, i certament molt escassa . 

En resum, la pregunta per l’ordre de redacció dels llibres de De disciplinis no té una 
resposta definitiva. Les escassíssimes referències entre les parts i fins i tot els esments a 
llibres recentment publicats bé podrien haver sigut afegides sobre textos escrits amb 
anterioritat. Es podria pensar que cada part s’ha redactat amb una certa autonomia. Fins i 
tot es podria suposar que alguns llibres, com ara els últims de la part segona i fins i tot 
algun de la tercera, ho van ser amb independència a la part en la qual apareixen. Així es 
justificarien, per exemple, les repeticions d’alguns passatges (cf , per exemple, V III 241 i 
ss. i 341 i ss.). Potser la clau per a aquesta configuració la proporcione el mateix Vives, el 
qual afirma, rememorant Quintilià, al final del tom segon: 

Cal allunyar-se durant algun període de temps de l’obra recentment escrita, per tornar després, com 
a simple lector i no com a autor, un cop haja remés l’ardor que tenia en els moments de la creació. 
El judici s’enriquirà enormement amb la dilació i la comparació que s’estableix entre un mateix i 
els altres. Si l’escriptor ha seguit al peu de la lletra aquests requisits i malgrat tots ells la seua 
pròpia obra comença a complaure, a partir d’aleshores ja pot albergar fundades esperances que 
també agradarà a la resta de la gent. (V II 282-283; M II 685-686). 

 

Podem suposar que Vives va fer precisament això. Va començar a redactar els llibres dels 
tres toms, o fins i tot peces autònomes (com les del final del tom segon) alguns anys 
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abans. Fins i tot en el període en què, per la seua docència universitària, podria accedir a 
biblioteques notables. I després es va allunyar dels llibres o hi va incorporar referències a 
obres recentment editades, per acabar acoblant-ho tot i remetent-li-ho al rei de Portugal. 
Això pot explicar algun aparent desajust, com ara les assenyalades anteriorment, i també 
alguna reiteració (p. ex., V III 171 i 283). I , fins i tot, alguna contradicció en la seua 
anàlisi d’algun assumpte, com podria ser el cas de la consideració de la poesia (tom. I, 
llib. II, cap. IV i tom. II, llib. III, cap. V)75. 

Ara podem donar raó de manera més detallada del fet de per què he definit De disciplinis 
com una «formació discursiva», un terme que encunya Foucault per considerar 
problemàtics altres més usuals com «llibre» o «obra». De disciplinis no és un llibre 
perquè està compost de molts en un nombre indefinit: 20 (o 21, si comptem l’annex sobre 
l’humanista), 12 (o 13, si comptem la restricció editorial a partir del segle XVII) o més 
encara (si pensem en les referències a obres posteriors). Però tampoc no és una obra 
perquè s’hi combinen tres, cinc o potser més escrits dels quals, podem suposar, Vives es 
va allunyar durant algun temps, abans de acoblar-los, actualitzar-los i trametre’ls a 
l’impressor d’Anvers. En aquest sentit, De disciplinis s’assembla a la Metafísica, a El 
Capital o la Dialèctica negativa, ja esmentada. I això sense considerar que, en els mesos 
anteriors a la impressió, les penúries que va travessar, de les quals parlaré més endavant, 
no s’harmonitzen amb un entorn riquíssim en bibliografia com el que necessita 
l’abundància de referències de De disciplinis, sobretot en seua part segona. Queda per fer 
un estudi detallat de l’espessa xarxa bibliogràfica amb què ens obsequia l’erudició de 
Vives. 

L’heterogeneïtat d’obres o llibres no impedeix que De disciplinis desenvolupe 
l’argumentació coherent que ha sigut descrita abans. L’argumentació mitjançant la doble 
limitació ja havia sigut desenvolupada per Vives en les seues primeres obres, precisament 
en relació a la tasca de conseller de prínceps, el que ens introdueix ja en la segona part 
d’aquest text, la qual considera la relació entre l’articulació de les tres parts de De 
disciplinis i la seua publicació i remissió al rei de Portugal, el que representa el segon 
element de la «formació discursiva». 

 

2. La publicació i remisió al rei de Portugal 

 

L’argument de la doble limitació, desenvolupat en les obres primerences i comentat adés, 
podria semblar una mica irreverent. Aquesta és l’opinió Bonilla i San Martín76. González 
i González77 parla fins i tot d’un «humanisme antihumanista». L’argumentació, com s’ha 

75 Josef Ijsewijn: «Vives e la poesia», en Codoñer, Carmen y González Iglesias, Juan Antonio: Antonio 
Nebrija. Edad Media y Renacimiento. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1994. 468-477, especialment, 
p. 474. 
76 A. Bonilla y San Martín: La Filosofía del Renacimiento. Madrid, 1903, p. 66. 
77 E. González y González: Joan Lluís Vives, de la Escolástica al Humanismo. Valencia: Generalitat 
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mostrat, no bascula sobre la contraposició teisme-humanisme, sinó sobre la doble 
limitació que condueix, en definitiva, a una nova teoria de la saviesa. En aquest punt 
queda clara la diferència entre l’ús que d’aquesta forma d’argumentar de la doble 
limitació realitza en els opuscles juvenils i la que presenta en De disciplinis. Allà es 
refereix al poder del governant, ací s’aplica a les arts. És un desplaçament teòric que 
converteix l’argument de la doble limitació en el primer pas de la filosofi moderna, la 
qual s’orienta de manera definitiva per l’exigència d’un novum organum de Bacon , d’un 
discurs del mètode de Descartes o d’una filosofia transcendental de Kant78. Té raó Ortega 
i Gasset quan veia a De disciplinis «la primera reflexió de l’home occidental sobre la seua 
cultura»79, però si es pren «cultura» en el sentit que explicava Norbert Elias, la «cultura 
de l’esperit» (V II 60; M II 562) com a construcció d’una nova «civilitat»80 o , fins i tot, 
d’una nova «eticitat». Vives cita l’afirmació d’un filòsof que no identifica que, davant la 
pregunta «com es poden tenir fills honrats?» Va respondre: «educant-los en una ciutat ben 
organitzada» (V II 255; M II 667). 

Es podria pensar que aquest desplaçament teòric, és a dir , l’aplicació de la forma 
argumentativa no al poder del governant sinó a l’àmbit de les arts, tindria a veure amb 
una certa desesperança respecte a la potencialitat transformadora de la seua estratègia 
anterior. Certament, siga qui siga l’ordre de redacció dels llibres de De disciplinis, el 
període va haver de coincidir amb un moment crític en la vida de Vives. 

Al juny de 1529, Vives està a Anvers, probablement encarregant-se de l’edició de De 
concòrdia et discòrdia in humà generi, una obra que remet a Carles V i en la qual, com 
assenyala Francisco Calero en la seua edició, es fan «afirmacions molt dures contra els 
reis en general, en les que el propi Carlos podia veure’s al·ludit»81. L’obra està conclosa i, 
com escriu a Erasme Vives es troba revisant els seus Commentaria ad libros De Civitate 
Dei. L’1 de juliol posa data a la Dedicatòria a l’emperador de De concordia... Aquesta 
peça conclou amb una exhortació desesperada a l’emperador, a prínceps i particulars 
perquè «vagen a temps en socors de la situació general tan trencada i desesperada, abans 
que es precipite en un desastre del qual després (tant de bo Crist ho impedesca) no puguen 
lliurar-la, per més que vulguen i ho intenten.»82 El 30 d’agost de 1529, ja des de Bruges, 
Vives escriu a Erasme que espera concloure la revisió dels Commentaria abans d’octubre. 
En aquell mes va haver una epidèmia a Bruges i Vives i la seua dona van abandonar la 
ciutat. Escriu a Budé que, en arribar a Artois, uns espanyols el detenen a Leuso [Lens o 

Valenciana, 1987, p. 178. 
78 Sobre les repercussions, cf. Valerio del Nero: Linguaggio e Filosofia in Vives. L'organizzazione del 
sapere nel «De Disciplinis» (1531). Bolonia: Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna, 1991, p. 
17. 
79 J. Ortega y Gasset: «Vives, o el intelectual». Mirabeau, o el político; Contretas, o el aventurero; Vives, o 
el intelectual. Madrid: Alianza, 1986, pp. 77-146, cit. p. 117. 
80 Norbert Elias: El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. México: 
Fondo de cultura económica, 2010. 
81 Calero, Francisco (1999): «Estudio introductorio» de Juan Luis Vives: Obras políticas y pacifistas. 
Madrid: Biblioteca de Autores Españoles de la Editorial Atlas, 1999, p. 9-63, cit. p. 17. 
82 Juan Luis Vives: Obras políticas y pacifistas, p. 128. 
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Loison?] i, com que minva l’epidèmia, torna a Bruges. La situació de Vives és aleshroes 
particularment crítica. Una epístola a Pate d’aquesta època explica que, en any i mig, no 
havia rebut cap pensió d’Anglaterra i, en grec, sembla que escriu: «Hi ha el temor que us 
arribe la notícia que m’he mort de fam». Dóna compte d’una donació que rep l’ancià 
Claymondo. És cert que More ha sigut promogut a canceller i que Budé està a punt de 
fundar el col·legi trilingüe que serà el precedent del Collège de France, però d’aquesta 
situació no es beneficia Vives, el qual, fracassat el seu projecte britànic, divideix el seu 
temps entre textos substancials que són en definitiva desconsiderats pels poderosos i la 
redacció i tramesa d’obres amb les quals solucionar la seua precària situació. En aquest 
capítol hauríem de considerar l’enviament al mes de novembre a la princesa Margarida, 
filla de l’emperador Maximilià, de les obres Sacrum Diurnum de Sudore Domini nostri 
Iesu Christi i Concio de nostro et Christi sudore. 

En aquesta circumstància, Vives concep la «formació discursiva» de De disciplinis. Com 
he explicat, potser recuperaria escrits anteriors, alguns redactats en condicions més 
favorables per a l’accés a la bibliografia que cita abundantment, i els acoblaria, tot seguint 
una forma d’argumentació ja coneguda, en un discurs sobre el saber . 

Una carta a Cranevelt, datable cap a finals de novembre del 1530, acredita la preocupació 
de Vives (hi ha hagueren inundacions a Flandes i temia un augment dels preus) i com la 
reflexió es desplaça des de l’actuació del poderós al mètode per establir una constitució 
adequada de la saviesa. 

Diuen que el príncep va prometre als germanics que ell faria reunir un concili i ho faria anunciar 
abans de sis mesos. No se sap si això ho va fer per iniciativa seua o forçat. Quina dificultats tan 
grans, estimat Cranevelt! Qui seran els jutges? A qui s’ha de confiar missió tan important de la qual 
depén la salvació del món cristià? Tots els clergues són sospitosos i mal vistos dels alemanys, 
sobretot els frares. Els seglars, mal vistos i menyspreats dels clergues, com llecs en teologia i en 
aquelles coses que principalment es tractarà. I si són ignorants, com podran resoldre coses i 
assumptes que no entenen? Però no, prendran seient els savis. Què savis? Qui els seleccionarà? 
Qui coneix els savis més que un altre savi? Però a aquest savi, qui ho triarà? D’aquesta manera 
succeirà el que Lactanci argüeix dels savis de Grècia: L’elecció i la repulsa dels jutges serà una 
cosa insoluble a tots els esperits, pels odis i pertorbacions de tota mena excitats en ells, la qual cosa 
tira per terra tot judici. Però com més embolicat veig l’assumpte, confie que serà més eficaç l’ajuda 
del diví Creador. 

 

L’assumpte es presenta embolicat perquè ja no val l’apel·lació ingènua al conseller que 
refrene el poder absolut, ni tan sols una introducció a la saviesa que no qüestione la seua 
pròpia fonamentació (potser com la que havia publicat el mateix Vives en 1524). Es 
requereix una articulació més elaborada. Però de res val que aquesta es faça i quede en els 
calaixos. Ha de tenir un receptor adequat . 

L’any decisiu és 1531. El 13 de gener li remet una carta a Enric VIII, contestant una 
consulta del monarca britànic sobre la prescripció del Levític que el germà no prendrà a la 
dona del germà, que és la qüestió doctrinal en la qual es fonamentarà l’anul·lació del 
matrimoni amb Caterina i, en definitiva, provocarà el cisma anglicà. Vives defensa 
vehement la posició de la filla dels Reis Catòlics, però la sort està tirada. Dos dies 
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després, en una carta a Lluis de Flandes, parla d’una altra epístola a Carles V, que podem 
suposar que va ser tan ignorada com la tramesa a l’anglès. I aquest és el moment en què 
Vives ha d’estar ultimant el seu manuscrit. Hi ha una carta Honorat Joan, que l’epistolari 
data el març del 1531, que resulta rellevant. La datació és problemàtica, ja que Vives 
parla de «la mort del nostre amic Estrany» i conservem una altra carta, que l’epistolari 
data el juliol del 1531, a l’esmentat Estrany, en què Vives li diu «vaig saber que havies 
estat malalt i amb molta alegria que havies recobrat la salut». A la carta a Joan, datada al 
març, Vives escriu: 

A Anvers van començar a imprimir les meus Disciplines. He diferit per a més tard les meues obres 
retòriques, literàries i filològiques, doncs estic sobrecarregat amb les filosòfiques més del que puc 
resistir. El que vaja eixint, procuraré que el rebes el més aviat possible. Recorda que necessite sis 
ducats d’or, perquè els lliures al meu oncle i a la meua tia, cosa que et serà molt fàcil i podràs fer, 
si no m’enganye, en qualsevol moment. Però sobre aquest punt, tu veuràs quin és allà el teu estat 
d’ànim. Voldria saber la teua opinió sobre aquest particular per seguir escrivint-nos, ja que això ha 
de ser més important per a nosaltres que qualsevol renda. 

 

L’afirmació que es troba sobrecarregat amb les obres filosòfiques i ha diferit les obres 
retòriques, literàries i filològiques, pot entendre’s de dues maneres. O bé que considera 
De disciplinis com una obra filosòfica que l’ha deixat exhaust, i que posposa l’edició de 
De ratione dicendi o Exercitatio linguae latinae, que ja tindria en projecte (ja que són 
directament o indirectament al·ludides en De disciplinis), o bé que a la tercera part de De 
disciplinis s’ha limitat a temes filosòfics (recordem que bàsicament tracta de metafísica, 
filosofia natural i lògica) i que posposa ampliar en aquesta tercera part la consideració 
d’altres arts. Les dues línies d’interpretació vindrien a oposar-se tant a la reducció de De 
disciplinis a «obres d’educació i de reforma dels estudis», com a la desconsideració de la 
tercera part, freqüent en la tradició. 

Doncs bé, en aquesta situació de sobrecàrrega, de decepció de les possibilitats 
d’aconsellar als emperadors i reis que dominen Europa i amb una gran penúria 
econòmica, Vives organitza , amb l’engranatge comentat, un treball molt voluminós i 
l’envia al rei Joan III de Portugal. 

Un càlcul aproximat proporciona una idea de la dimensió de l’esforç. L’edició de Riber 
(M), que no inclou els Commentaria ad libros De Civitate Dei, té unes 2.310 pp. que 
corresponen a 57 obres, el que representa una mitjana de poc més de 40 pp. per obra. De 
disciplinis, amb unes 518 pp., tindria una amplitud equivalent a gairebé tretze vegades 
l’extensió mitjana i en total suma més del 18% de les planes incloses en l’edició. Que 
com a destinatari d’aquest immens treball, Vives trie el rei de Portugal, Joan III, és un fet 
que cal entendre també en el marc de la «formació discursiva». 

Els exemples que Vives introdueix a De disciplinis no sempre resulten trivials. És difícil 
no veure un punt de nostàlgia quan escriu com a exemple de definició relacionada amb 
l’espai: «València és una ciutat de l’Espanya oriental que dista una milla del mar.» (V III 
195). Quan posa com a exemple del trànsit del gènere als singulars la frase següent: «Els 
reis del món cristià són Carles, Ferran, Francesc, Enric, Joan i Jaume» (V III 191), 
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al·ludeix també a un moment històric, rellevant per a la seua biografia. Ni Carles V, ni el 
seu germà Ferran I, ni Francesc I, ni Enric VIII, permeten albergar ja moltes esperances 
de què ordenen la seua acció de govern seguint les idees de Vives. Només queden Juan III 
de Portugal i Jaume V d’Escòcia. No ha de resultar estrany que Vives dedique i remete els 
tres toms al monarca lusità . 

La comparació amb altres moments semblants en la biografia de Vives resulta 
clarificadora de la magnitud de la «formació discursiva» de De disciplinis. No es tracta 
dels dos opuscles remesos a la princesa Margarida en aquella època, sinó d’una vintena de 
llibres, quallats de referències erudites. Però a més, el destinatari pot establir o restablir 
una universitat. En aquest sentit, es pot comparar la remissió de De disciplinis amb 
l’enviament que va fer Vives en 1519 de la seua petita història de la filosofia, Initiis , 
sectis et laudibus philosophiae, a Herman, comte la Nova Aquila. També en aquell 
moment Vives es trobava en una situació precària i crucial, i també s’acredità amb 
l’opuscle davant d’un governant que bé podia establir una nova universitat, ja que 
disposava de privilegis reals per a fer-ho. Però, naturalment, la «formació discursiva» de 
De disciplinis és molt més important que l’opuscle d’història de la filosofia (sense restar-
li per això interès, tant com a obra pionera d’ aquesta disciplina en el Renaixement, com 
també per l’interès de les referències que inclou, com ara, les al·lusions al judaisme; 
resulta interessant una comparació entre aquelles i les de De disciplinis , més 
dissimulades). 

Molt pocs anys després de la publicació de De disciplinis, en 1537, el rei Joan III va 
restablir la Universitat a la seu de Coimbra, traslladant-la des de Lisboa, on radicava des 
1377, i li va concedir una generosa dotació83. Que el destinatari d’un extensíssim treball 
sobre la corrupció de les arts, el seu ensenyament o la seua determinació, siga un monarca 
que es disposava a renovar els estudis superiors també parla a favor de què Vives podria 
contemplar un cert esgotament de les universitats clàssiques, com eren la Sorbona, 
Lovaina o Oxford. L’establiment de nous col·legis superiors i escoles municipals es 
presenta com una estratègia enfront de les universitats tradicionals, en què Vives no ha 
tingut fortuna. No es tracta només que Vives volgués augmentar el seu prestigi84, sinó 
també d’una estratègia d’ancoratge institucional85. 

Bataillon86 assenyala a més un element important per entendre el possible objectiu que 
Vives pretenia «muntant» De disciplinis. Mentre que ni Erasme ni la immensa majoria 
dels seus contemporanis es van preocupar per l’Orbis Novus, Vives és conscient de les 
potencialitats de l’expansió portuguesa. Així ho indica en la carta nuncupatoria , en un 
passatge el to del qual recorda la primera part del Manifest comunista: 

83 AAVV: História da Universidade em Portugal, I Volum, toms I (1290-1536) i II (1537-1771), 
Universidade de Coimbra/ Fundação Caloustre Gulbenkian, 1997. Cf. Nero, op. cit. 
84 Valentín Moreno Gallego: La recepción hispana de Juan Luis Vives. Valencia: Generalitat Valenciana, 
2006, pp. 158 i ss. 
85 Cf. González y González, op. cit. 
86 Erasmo y España, op. cit. 

Francesc J. Hernàndez: De la saviesa a la cultura [83] 

                                                 

 



 

[Els teus progenitors] ens van mostrar camins celestes i marítims mai abans escoltats ni 
pronunciats, també ens van donar a conéixer pobles i nacions dignes d’admiració, tant per la seua 
religió i barbàrie com pels tresors que nosaltres tan apassionadament honorem. Al gènere humà li 
ha quedat l’univers completament expedit [...] (V I 6; M II 338). 

Per tant, una universitat nova o refundada, estratègicament orientada cap a un orbe nou, 
exigeixen no un treball circumstancial, sinó una «formació discursiva» important, que 
engrane les afirmacions sobre la seua depuració, el seu ensenyament i la seua 
organització. Una condició perquè el que s’ha exposat en els tres toms de De disciplinis 
siga acceptat és, precisament, que les parts s’acoblen a la perfecció i que, en conjunt, 
projecten una imatge de completesa, d’exhaustivitat, perquè també en això, com deia 
Hegel, el complet és la veritat. 

S’entén aleshores que Vives declara estar exhaust i perquè acumula en De disciplinis una 
gran quantitat de text que forma «una àmplia arquitectura conceptual» i que, 
excepcionalment, aquest text s’imprimeix en la seua edició príncep en el format del foli87. 
El contingut i la forma semblen dirigir-se al mateix objectiu. No obstant això, l’empresa 
fracassa. Ni Vives va ser reclamat pel rei de Portugal, ni De disciplinis va tenir l’acollida 
d’altres llibres del valencià. Certament, altres membres de la Universitat de València van 
marxar a Coimbra, com l’alcoià Onofre Jordán i el valencià Pedro Juan Monzón88, però 
no Vives. El filòsof no emprendrà cap projecte de la dimensió de De disciplinis, i 
paradoxalment una ocupació menor, el preceptorat de Mencía de Mendoza, li brindarà 
l’ocasió per publicar la seua obra més reeditada, Linguae Latinae Exercitatio, molt 
allunyada de l’objectiu de De disciplinis. Vives no va poder contemplar el seu impacte en 
la filosofia i en les ciències modernes, que es van orientar tot seguint, amb més o menys 
consciència, les petjades del valencià. 

En síntesi, Vives elabora desplaçaments subtils, tot seguint Erasme i Budé. Amb 
exquisida mesura orienta el seu pensament en una direcció que ben prompte serà 
prohibida per l’església, però que, segles després, donarà lloc a la Revolució Francesa. 
Molt més es podria escriure a propòsit del nostre pensador més universal, però n’hi ha 
prou amb aquestes pincellades sobre els seus. Ha de restar clara la voluntat de, amb 
subtilesa i intel·ligència, limitar el poder de l’emperador i de l’esglesia, i reordenar les 
arts al servei de la burgesia emergent. 

 

 

 

 

  

87 Moreno, op. cit., p. 31. 
88 Francisco Ortí y Figuerola: Memorias históricas de la fundación, y progressos de la insigne Universidad 
de Valencia..., Valencia: Imprenta Antonio Marín, 1730, pp. 192 i 262. 

Francesc J. Hernàndez: De la saviesa a la cultura [84] 

                                                 

 


	Capítol 10é. El conseller del príncep
	[Vives, segons una xilografia emprada en les editorials valencianes a la fi del segle XVI]
	I. París, juny de 1514
	II. Bruges, 1517
	III. Bruges, 1531


