
Carme Simó 

E I motiu principal d'aquest article és e l  de donar perant a les universitats catalanes a partir del segle XVII, 

a coneixer una art poetica de les darreries del se- d'acabar els cursos de Retbrica amb un breu tractat de 

gle XVII, intitulada Arte de poesia castellana preceptiva poetica aplicat a les llengües  vulgar^,^ podem 

en donde se dan reglas y preceptos para componer qual- considerar que I'Arte de poca ia castellana tenia aquesta 
quier genero de verso castellano, original de Tomis Bar- funció, la  qual cosa li dóna un caricter singular, car no 

celó. Contrariament a aixb que el títol indica, aquesta sabem que se'n conservi cap altra mostra contempori- 
obra no pret6n esser exclusivamente castellana, sinó nia a   all orca.^ Vet ací, doncs, que I'anilisi d'aquesta 
que vol servir indistintament a la poesia castellana i ca- obra podria constituir, d'una banda, una petita aporta- 
talana, tal com declara I'autor, de manera ben explici- ció a I'estudi de la significació que tingué la nostra Uni- 
ta, en el Preambulo del seu treball.' versitat en el  període del Barroc; de I'altra, ens ofereix 

Tomis Barceló era catedratic de Retbrica de la Uni- un punt de referencia de fins a quin punt era propugna- 

versitat de Mallorca. Tenint en compte el costum, im- da I'assimilació a les formes de la poesia castellana. Ens 

-. 
(1) Vegeu la reproducció integra del text delPreámbulo a les ps. 7-8. 

(2) Vid. ROSSICH, Albert: Una poPtica del Barroc '!El Parm's Chtald'! Ed. Col.legi Universitari de Ginona, 1979, p. 29. 

(3) Els tractats de ~o6 t i ca  i retbrica que coneixem, contemporanis o un xic posteriors a I'Arte de  poesla castellana, són generalment en 
llatí i, fins i tot  quan són redactats en casteui, s'ocupen gairebé exclusivament de I'art de compondre versos en Ilati. Així i tot 
valdria la pena de mirar una mica detingudament el conjunt de manuscrits de caricter retbric que es consenten a la Biblioteca Pu- 
blica de Mallorca, car possiblement ens ajudarien a corroborar, o fins i tot a rectificar, la impre'ssio que apuntava suara. 
Val la pena de fer referhcia concreta a un d'aquests textos, perqug conté exemples en catala. Es tracta del MS. 231 del fons al.lu- 
dit. Constitueix un volum en octau (caixa externa: 190 x 135 mm; caixa interna: 185 x 130 mm) dc 118 folis numerats irregu- 
larment i enquadernat en pergamí. Al llom Uegim: Prosod. Rhetorica e t  poesi. 6s, efectivament, un tractat de prosbdia i retbri- 
ca, redactat la major part en llatí i la resta en catali. Els exemples de les figures són textos dels cli~ssics llatins o d'autors castellans 

(Garcilaso, Bosci, Lope de Vega, Jorge Manrique). En canvi el exemples catalans són anónims i, en molts de casos, traduccions dels 
clissics llatins. 
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trobam, en fi, davant una obra que es considerava per- 

duda i que ens ha arribat a través de les copies manus- 

crites que n'havien fet els deixebles de Tomas Barceló, 

un dels quals era Baltasar Calafat i Danús, poeta i autor 
de teatre de la primera meitat del segle XVI 1 1  .' Aixb 

ens obre una nova perspectiva d'estudi: fins a quin punt 
aquest escriptor es regia per la preceptiva literiria dicta- 

da pel seu mestre a I'hora d'escriure la seva obra de crea- 
ció. En aquestes notes em limitaré, per raons de temps 

i d'espai, a una breu descripció de I'Arte de poesia 
castellana. 

TOMAS BAR CEL^ I LA SEVA OBRA 

Les escasses dades que coneixem sobre la biografia 

de Tomis Barceló fan referincia a la seva professió de 

dominici i a la tasca docent desenvolupada a I'Estudi 

General de Mallorca com a lector de Teologia, Filosofia 

i Llengua Hebrea i com a catedratic de Retorica. D'al- 

tra banda, era doctor en Dret canonic i va destacar en 

els  camps de I'astronomia, I'aritmetica, la poesia i la pre- 

dicació. Políticament, va ser defensor abrandat de la 

causa de I'Arxiduc Carles dfAustria durant la  guerra de 

successió. lgnoram el lloc i la data del seu naixement, 

pero sabem que va morir al convent de Sant Domenec 

de Palma, e l  dia 28 de setembre de 1723.~ 
De la seva obra publicada coneixem un sermó pane- 

gir ic intitulat Real retrato /del  austriaco monarca, y rey 
legiti- / mo de las Españas D. Carlos el Tercero, que Dios 
nos / guarde, propuesto al Balear cariño, que por la di- 
la- / tada ausencia de tan amable monarca, suspiraba ... 
"En la Enprentadel Real Convento de S. Domingo", sen- 

se data.' D'altra banda, tenim referinciesd'una altra obra, 
intitulada Pindancas flores que a la Reina de ellas la Vir- 
gen Santisima del Rosario, y a la flor del imperi0 Car- 
10s III legitimo rey y monarca de las Españas consagra 

-. 
(4) Vid. ROSSICH, Alberto: Op. cit., p. 26. L'unica referincia que teníem fins ara a aquesta art poetica era a I'article que dedica 

J.M. Bover al nostre autor a la Biblioteca de Escritores Baleares, 1. Imp. de P.J. Gelabert, Palma 1868, ps. 69-71. D'altra banda, 
sembla que el propi Bover no en devia tenir un coneixemcnt directe, ja que després d'indicar-ne el títol es limita a consignar que 
l'original era un volum en quart manuscrit i que es trobava a la Biblioteca de I'antic convent de Sant Dominec de la ciutat de Ma- 
Uorca; en canvi no esmenta la cbpia que en féu Baltasar Calafat i Danus, tot i que coneixia la seva tasca com a recolpilador de I'obra 
de Tornis Barceló (Vid. BOVER: Op. cit., ps. 71 i 138). 

(5) Baltasar Calafat i Danús (Santa Margalida,? - Palma, 1735), sacerdot, es va doctorar en Dret i a Roma rebé el grau de doctor en Teo- 
logia. Va publicar diversos sermons en castelli i una obra de caricter religiós; és autor d'una obra sobre la histbria local de Santa 
Margalida. De la seva obra literiria cal destacar una comedia en tres actes i en vers intitulada Santa Rosa del Pení (M.S. 932 de la 
Biblioteca Pública de Mallorca). D'altra banda, tenim noticia d'un poema seu en llatí reproduit per Bover i d'una composició en 
catali intitulada Descripció de Barialbufar i elogis de sos vins, feta als 13 de setembrede 1731, inclosa al vol. XIX, ps. 393-395 de 
les Recreaciones Eruditas de Bartomeu Serra i Ferragut (MS. 593 de la B. Publica de Mallorca), segons aquest autor, l'original es 
trobava a un Uivre de I'església parroquial de Banyalbufar. Se'n conserva una altra cbpia al volum VI de les Miscelrineas Historicas, 
del P. Lluís de Villafranca, ps. 665467. Vegeu BOVER: Op. cit,., ps. 137-138 i MOLAS, Joaquim; MASSOT I MUNTANER. Jo- 
sep: Diccionaride la Literatura Catalana. Ed. 62, Barcelona 1979, p. 117. 

(6) Vid. BOVER: Op. cit., ps. 69-70 i I'article que li dedica la Gran EnciclopPdia Catalana. Vol. 111, Barcelona 1971, p. 191, sense 
aportar cap noticia nova. Pel que fa referincia al lloc de naixement de T. Barceló, podem dir amb tota seguretat que era illenc, car 
figura com a "Balear ingenio" en el títol de les Pindaricasflores ... (vegeu supra, p. 2-3); d'altra banda, la grafia dels textos catalans 
inclosos a 1'Arte de  poesia castellana, a qualsevol de les versions conservades, denota la seva procedencia d'un indret on la neutralit- 
zació de /o/ i /u/ itones era sistemitica: 

J o  estic locu de alegria 
Bartumeu com Déu ey nat 
Puys se Madona Maria 
ha parit dins la stablia 
un fill per Déu adurat. 

(MS. 478. p. 134). 

En les transcripcions he seguit la l l i ~ ó  del Ms. 478, sense indicar les variants del MS. 476, generalment de caracter estrictament gra- 
fic. He respectat la grafia del text, limitant-me a resoldre les abreviatures i a regular I'us de les majúscules i l a  puntuació. 

(7) A la Biblioteca Publica de Mallorca es conserven diversos exemplars d'aquest impres. Vegeu el títol complet a BOVER: Op. cit., 
p. 70. 



un Balear ingenio, discuniendo sobre la feliz restitución 
del reino de Mallorca al suave dominio de dicho católi- 
co monarca ... "Mallorca, Imp. del RI. Convento de San- 

to Domingo'; sense data. Segons Joaquim Maria Bover, 

aquest opuscle contenia "una colección de poesias la- 

tinas, mallorquinas y castellanas, en las que demues- 

tra el autor mucha fluidez, poca energia y un entusias- 

mo sin limites en favor de su adorado archiduque".' 

De les obres que Tomis Barceló va deixar manuscrites, 
a part de les de caricter teolbgic o filosbfic, cal desta- 

car en el camp de la histbria  la^ seva correcció dels 
errors dels cronistes balears i en el camp de la retbrica, a 

part de I'art poitica que ens ocupa, el seu tractat de 
retbrica r la tina.^ 

ELS MANUSCRITS 

. Segons J.M. Bover, el  manuscrit original que conte- 

nia I'Arte de poesia castellana era un volum en quart i 
es conservava a la llibreria del convent de Sant Dom& 

nec de ~alma." Aquest manuscrit s'ha perdut, per6 

ens han arribat tres volums miscel.lanis que contenen 

bona part de I'obra de caricter retbric i filolbgic dei 

nostre autor i que constitueixen els MS. 476, 477 i 
478 de la Biblioteca Pública de Mallorca. D'aquests 

tres manuscrits I'únic que va signat és el 478, en e l  qual 
figura el nom d'un deixeble de T. Barceló: Baltasar 

Calafat i Danús. Cd  creure que els altres dos copistes 

devien esser també deixebles del nostre autor. E l  que 

no podem assegurar, en canvi, és si es tracta dels apunts 

que dictava el catedritic de Retbrica o si són cbpies 
d'un original manuscrit que, com he apuntat més amunt, 
Bover diu que existia. De totes maneres, s'ha d'assenya- 
lar que els tres manuscrits no presenten diverghncies 
considerables i que tenen una estructuració consemblant. 

mers numerats a tinta i la resta, de cinc en cinc, a llapis 

i per una m i  més modernd; I'enquadernació és en perga- 
mí. En el llom llegim: Rethorice institutiones. Té I'as- 
pecte de ser un manuscrit escolar.' ' Hi ha algunes p i -  

gines en blanc entre traictat i tractat, algunes de les 

quals contenen poemes en llatí o en castelli escrits d'una 

altra mi .  Els diversos apartats de q u i  consta general- 

ment no duen títol, ni hi figura el  nom de I'autor, ni del 

copista. Tampoc no hi ha cap índex de les matiries que 

conté el volum. 

D'atribució segura a Tomis Barceló hi trobam I'art 

poitica, que ocupa els folis 67-1 11, e l  tractat de retbri- 
ca llatina, ff. 1-55 i El aijiabeto griego, ff. 124-1 31. A 

part d'aixb i de les poesies soltes a quh m'he referit més 

amunt, cal esmentar una irabla de differentes Dioses, y 
heroes, Jingidos por las fablulas poeticas, ff. 57-60 i una 

Loa de 10s quatro elemenifos, ff. 1 19-1 22 que no cons- 

ten a cap dels altres dos manuscrits. 

B) EL MANUSCRIT 477 

És un volum en quart [caixa externa: 210x 155 mm; 

caixa interna: 205 x 150 mm) de 143 folis numerats a 

tinta, tret dels dos darrers, numerats a llapis per una m i  

més moderna; els folis prinier i darrer del volum no van 

numerats; I'enquadernació és en pergamí. En el llom 

llegim Retorica y otros tralfados i en el f. 5 r., Ad usum 
Fr. Jacobi Reus Trinitari. Est2 mutilat, falten els fo- 
l is  67-121; al final del llibre (ff. 140-141) hi ha un Zn- 
dex omnium quae in hoc libro continentur, segons el 

qual, les ps. 73 a 121 b, que corresponen als folis 67-121, 
contenien una Arte poeticlz i aquesta és precisament la 

part que falta. Pel que fa a la resta del contingut, est2 
articulat en quatre apartats: 

I. Modus variandi oralionem seu copia verborum. 
A) EL MANUSCRIT 476 ZI. Institutiones Rhetoricae institute a R. P. Fr. 

Es un volum en quart (caixa externa: 21 0 x 160 mm; THO. Barceld Lectigre Theolog. et Chatedra, in 
caixa interna: 205 x 150 mm) de 140 folis, els cinc pri- Universitate Maioricensi. 

-. 
(8) Vid. BOVER: Op. cit., p. 70. No n'he poguf veure cap exemplar. Als fitxers de la Biblioteca Pública de Mallorca aquesta obra es- 

t i  catalogada com a sermó o ,  en tot cas, inclosa dins un volum que recull exclusivament sermons impresos, peri, hi deu haver algun 
error de catalogació, car a l'esmentat volum (Signatura núm. 12.457, Sala Jun. Serra, Est. 8) no hi figura cap imprks amb aquest 
t itol. 

(9) Vegeu BOVER: Op. cit., ps. 70-71. 

(10) Vegeu BOVER: Op. cit., p. 70. 

(11) A l'lnventario de Manuscritos de la B.P. d. M. de Jesús Garcia Pastor (mecanografiat) llegim: "rl'roc.: Libro escolar poseído por: 
Barth. ~untaner  1749; Joannes Antonius Roig y Barthomeus Bordoy". Aquests noms figuren com a EX LlBRlS en els primers fo- 
lis del MS. 



III. Documentos e instrucciones para inteligencia de 
la lengua griega compuestos /.../ a 10s 28 de fe- 
brero 1695. 

I Breve tratado de la orthographia. 
C) EL MANUSCRIT 478. 

És un volum en quart (caixa externa: 21 5 x 165 mm; 

caixa interna: 210 x 150 mm) de 146 folis, paginats a 

tinta fins a la pigina 266 i, a llapis de la 257 fins a la 266; 

els dos primers i els tres darrers folis són en blanc; I'en- 

quadernació és en pergamí. Es tracta d'una recopilació 

de les obres de Tomis Barceló feta per un deixeble seu 
de la citedra de Retbrica de la Universitat de Mallorca, 

anomenat Baltasar Calafat i Danús. Aquest manuscrit 

data dels anys 1696-1697 i al final llegim "Di6se fin a es- 

ta obra dia de S. Juan Bautista á 10s veinte y quatro de 
junio de el año de el Señor mil seiscientos noventa y sie- 

te" (p. 2651, la qual cosa fa pensar que les materies con- 

tingudes en aquest llibre fossin el programa explicat a la 

citedra de Retbrica durant aquell curs. 

A la primera pigina escrita llegim a manera de títol: 

Amaenissimum pamassi culminus virdarium. Polyhym- 
niae nemus, humaniorum literarum segetes variis a poli- 
tiorum artium agricolis seminatae. Sanctissimo angelico- 
que iubari, D. Thomae Aquinati quinto eclesiae doctori, 
divinaeque; mentis interpreti jidelissimo consecrata. A 
Balthazare Calafat et danus rhetorices alumno, tanti mo- 
deratoris discipulo collecta. A continuació hi ha un es- 

crit en llatí, signat per Baltasar Calafat, a manera d'in- 
vocació a Sant Tomis, un epigrama llatí del prevere Jau- 
me Botellas dedicat als estudiosos de Retbrica, seguit 

d'un altre poema laudatori I'obra. Finalment trobam un 

advertiment Ad lectorem i tot seguit I'Ordo tractaturum 
in hoc opere contentorum: 

I. Brevis ac dilucidus R hetoricae tracta- 
tus, non solum humanis, sed etiam di- 
vinis regularum exemplis concinnatus . p. 1 

II. Modus variandi orationes, et parandi 
ad in copiam exponit . . . . . . . . . . . . . .  89 

III. Ad eloquentiae verticem ascendendum 
facillim, trames, tractat, de imitatione . . 99 

. . .  1 IV. Diversorum genera progymnasmatum 10 7 

. . . . . . . .  I V. Eloquutionis optimae regulae 123 

-. 
(12) MS. 478, p. 127. 

VI. Variorum genera poematum quomodo 
deducenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 

VI.. Arte de poesia castellana . . . . . . . . . . .  12 7 

VIII. Alphabeto griego, norma para escrivir, 
y leer la Iengua griega . . . . . . . . . . . .  . 2 2 3  

IX. Lengua santa, orden y estilo breve pa- 
ra ser instruida . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 

A les pigines 257-264 hi ha un Index totius huius 
operis i a la p. 266 una altra dedicatbria en llatí signada 
per Jacobo Botellas,.en data de 1698. 

L'AR TE DE POESIA CASTELLANA 

A I'apartat anterior hem vist que I'art poetica de 

Tomis Barceló es conserva manuscrita en dues versions 

(MS. 476 i 4781, cap de les quals no és autbgrafa. El 

títol complet ens el dóna el MS. 478: Arte de /poesia / 
castellana / en donde / se dan reglas y / preceptos para 
compo- / ner qualquier género / de verso castellano. / 
Dirigido por el M. / R.P.F. Thomas / Barceló del orden de 
Praedicadores, Doctor en De- / recho Canonico, le- / tor 
en Filosofia The- / ologia, y lengua / santa, y cathedratico 
de Rhe- / tórica en la / Universidad Balearica. / Escrito 
por Balthazar cala- / fat ,  y Danus su discipulo en / el atio 
del Señor 1696. 

Aquest tractat consta d'un Preámbulo y declaración 
de la excelencia de esta arte i de trentaset capítols, en 
els set primers dels quals trobam referencies directes a la 

poesia catalana aixi com exemples en aquesta llengua, 

que I'autor anomena mallorquina. En el Preambulo 
I'autor manifesta obertament quin és I'objectiu de la se- 

va obra, aixi com els límits del seu contingut. Com que 

es tracta de poques línies, crec que val la pena de repro- 
duir-lo íntegrament: 

"Es la poesia una arte tan general que en to- 
das lenguas ostenta sus primores, y de ella pode- 
mos dezir que linguis loguitur omnium y, assí, 
para que uno seu perfecto y cabal poeta, ha de 
saber componer no solamente en latin, sinó 
también en vulgar, singularnente en aquellas 
lenguas de que comunmente usa, quales son en- 
tre nosotros la castellana y la mallorquina. Aten- 
diendo a 10 qual pondremos brevemente en este 
tratado las reglas necesarias para componer to- 
do género de poesia en dichas dos lengues". ' 



Notem que amb aquestes paraules I'autor defensa 

obertament I'opció del bilingüisme literari, bilingüisme 

I que, tanmateix, esdevindri diglbssic en el cos de I'obra, 

I ja que la  llengua catalana hi rep un tractament de total 

I subordinació a la castellana. Tot i aixb, és important de 
constatar que la llengua catalana no era totalment ban- 
dejada de I'ensenyament universitari en aquell període. 

Més amunt m'he referit a l  dubte de si ens trobivem 
davant els apunts que dictava T. Barceló a la seva cite- 
dra o si es tractava d'una cbpia d'un original manuscrit. 

I El fet que en alguns casos els dos manuscrits no coinci- 
deixin en els exemples. així com la presencia d'alguna 
expressió de caricter col.loquial més prbpia del Ilenguat- 
ge oral que no d'un text escrit, ens decanta per la prime- 
ra tesi.' 

Pel que fa a la datació del text que ens ocupa, hem 
de tenir en compte que la data de 1696 que figura a I'en- 
capcalament de la versió de B. Calafat pot tractar-se sim- 
plement de la data en que aquest enllestí el seu treball i, 
en aquest cas, I'original seria anterior. 

El propbsit de donar "las reglas necesarias para com- 
poner todo genero de poesia en dichas dos lenguas" no- 
m6s Iracompleix en part T. Barceló. ~a des d'un principi 

I sembla com si una mateixa regla hagués de servir indis- 

I tintament per a les dues llengües, per6 evidentment to- 

I tes són enfocades des d'una perspectiva castellana. D'al- 
tra banda, les referencies al catali són sempre en segon 
terme i només per donar-ne exemples que confirmen la  
regla previament aplicada a la  llengua castellana. Hi ha 

perb una excepció prou notable en aquest sentit i és 

I quan parla de la  consonincia: 

"La 9 y última regla es que para ser dos dic- 
ciones consonantes, a mcis de 10 sobredicho, es 
menester que tengan el mesmo sonido porque, 
aunque tengan las mesmus letras, y el mesmo 
accento, si hazen dgerente sonido, no son con- 
sonantes, como se ve en estas: Déu, deu, deu; 
seu, seu, Seu; tort, tort; fort, fort''. ' 

Notem que no fa referencia explícita a la,llengua ca- 
talana, perb els exemples adduits són enequívocs i, d'al- 

tra banda, el problema de la correspond6ncia grafia-so, 
en e l  cas de les vocals, no es planteja en castelli. Es d'as- 
senyalar que I'autor faci una distinció tan clara del tim- 
bre vocilic i que insisteixi en la repercussió d'aquesta 
distinció en la poesia, perque en aquesta Bpoca era ben 

generalitzada la tendkncia a la simple visualització de 

rimes, per influencia castell,ana. Tot i aixb, cal reconei- 
xer que és un tret excepcional, perque en els altres as- 
pectes segueix la tbnica general d'assimilació a la mitri- 

ca, a I'estrofisme i a la versificació castellanes, tant en 
I'aplicació de les IlicBncies metriques -quan parla de la 

sinalefa, per exemple, o de la sineresi, ni tan sols veu la  
necessitat d'incloure exemp~les catalans-, com en e l  re- 

compte sil.libic o en I'oblit de formes estrbfiques ge- 
nuinament catalanes. En aquest sentit seria interessant 
resseguir les possibles influencies de I'Arte poética espa- 
fiola de Diego Garcla Rengifo, tan marcades a la precep- 
tiva catalana del segle XVIIII, sobretot a ran de I'edició 

feta per Josep Vicen~ a Barc~elona, I'any 1703.' 
Aquesta tendincia a as!;imilar la preceptiva catalana 

a la castellana és tal, que a partir del capítol V l l l  ja no 
trobam cap altre exemple eln catali, amb la qual cosa el 
programa exposat per I'autor en e i  PREAMBULO roman 
en simple projecte o, i aixb f6ra encara més lamentable, 
cal creure que la manca d'exemples catalans inclou una 
recomanació implícita de seguir mimeticament els mo- 
dels castellans. 

Finalment, cal dir que tots els poemes o estrofes, 
tant els catalans com el castellans, proposats com a 
exemples són anbnims. Pel que fa als catalans, són de te-  

ma religi6s i de to molt popular, la qual cosa fa pensar en 
la possibilitat que el catedr,itic de Retbrica se servís de 
cobles que en aquells moments corrien de boca en boca. 
Vegem-ne un exemple: 

"A la iglésia catedral 
la Verbnica han portada 
i Déu del cel nos ha dada 
una pluja general 
que tant havem desitjada".' 

(13) "Las dicciones dissonantes son aquellas que entre si no son consonantes, ni assonantes; como nab'os y coles, pero estas de ninguna 
suerte importan para la poesia, porque esta solamente a menester la consonancia o la assonancia entre 10s versos, y faltando una 
de estos dos, aunque cada verso tenga su consonancia, pero la copla no vale un clavo". (MS 478, p. 132). 

(14) MS. 478, p. 131-132. 

(15) Vegeu ROSSICH, A.: Op. cit., p. 27. 

(16) MS. 478, p. 133. 




