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PUBLICACIÓ SUBVENCIONADA
PER LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
Colze a colze amb els Ajuntaments

A finals del segle XV
la ciutat de
València era una de
les més
poderoses de
la península
ibèrica

Però no només per la seua potència
econòmica i comercial

i una creació
literària que faria
que eixa centúria
siga hui coneguda
com a “el Segle d’Or
Valencià”

Sinó també per una
autèntica explosió
artística, que
donaria meravelles
com la Llotja de
València
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Noms com el poeta Ausiàs
March

...O l’abadessa i escriptora
isabel de Villena
O Joanot Martorell,
autor del “Tirant lo Blanc”,
la millor novel·la de
cavalleries de tots els
temps

O tants altres
noms
il·lustres, com
Jordi de Sant
Jordi, Joan Roís
de Corella,
Jaume Roig,
Bernat Fenollar
i molts més

Però eixa comunitat havia patit
durant segles atacs constants per
part de la població cristiana
majoritària

Eixa ciutat
esplendorosa
també tenia una
important
comunitat
jueva, situada
pels voltants
de l’actual
carrer de la Pau
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i a les acaballes del segle XV la comunitat
jueva va ser obligada a l’expulsió o a
convertir-se en cristians

A pesar d’això, moltes famílies de
jueus valencians continuaren els
seus rituals i mantingueren la seua
fe en secret

Esta
nit tenim
celebració,
vindràs?

Una d’eixes famílies que mantenien
d’amagat les seues creences era la que
formaven el poderós comerciant Lluís Vives
i Blanca March

compteu
amb mi

l’any 1492 eixa parella va tindre el
seu primer fill, a qui posaren de nom
Joan Lluís

Has de ser
un home
important,
Lluïset, ho
sé
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El xiquet Joan Lluís Vives tindria la
infància feliç que se li suposava

Però també tindria molt present la
persecució constant cap a les
pràctiques religioses jueves de molts
dels seus familiars més volguts

En qualsevol cas, molt prompte donà
mostres d’un gran talent per als estudis

Tens una
capacitat
innata
per a molts
sabers,
Joan Lluís

com va el
fill mes llest
del món?!

El vostre fill té unes
potencialitats enormes.
A penes té dotze anys,
i ja parla llatí millor
que jo!

“vere
magnus
magister es”
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O vós
m’ensenyeu
molt bé,
mestre

he,
he,
he!

No podeu
malbaratar el seu
talent. Sens dubte,
ha d’anar a la
Universitat!

i què
aconselleu?

mare!

Jo crec que ja va bé d’estudis. A mi em feia molta
il·lusió que es fera càrrec
dels negocis familiars

i així va ser com el jove Joan
Lluís Vives va iniciar els seus
estudis superiors en la
Universitat de València,
que havia sigut fundada pocs
anys abans

No, Lluís,
ell ha de
fer el seu
camí

Entre estudis i llibres, li agradava molt passejar per
la seua València, i els recorreguts que feia els
recordaria després amb molta estima en algunes de
les seues obres

Allí va ser un alumne aplicat i que
va destacar especialment per la seua
intel·ligència i habilitats en qualsevol
matèria
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Però els problemes de la seua família amb la inquisició, la mort
de sa mare i la necessitat d’ampliar estudis l’obligaren a marxar
a París en 1509, quan només tenia setze anys

No sé si
tornaré mai
a la meua
terra

Anima eixa cara,
jove, que ja
arribem. París és
una ciutat
fabulosa!

El viatge va durar moltes jornades, i per
a Joan lluís tot era un descobriment i una pena per
allunyar-se de la seua gent

i finalment aplegà al seu destí
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“Voulez-vous
de l’aide,
Monsieur”?

i els seus sabers i la seua ànsia de
coneixements li permetran accedir molt
prompte al cercle dels humanistes parisencs
més importants

És l’any 1509, i el jove Joan Lluís es
matricula en la facultat d’Arts, però també
freqüenta altres col·legis i altres
disciplines

En 1512
farà un primer
i ràpid viatge
a Bruges, una
ciutat que
seria cabdal
en la seua vida,
on es traslladarà
només dos anys
després, en 1514,
i on es publicaran
els seus primers
treballs

i particularment amb un
mercader, Bernat Valldaura

En eixa ciutat entrarà en contacte amb la
comunitat hispana, però especialment amb jueus
valencians exiliats com ell mateix

De
València,
com jo?
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Sí, i també hem hagut
de vindre fins ací per a
viure i treballar amb pau
i tranquil·litat

Quan encara no tenia
ni vint-i-cinc anys,
Joan Lluís Vives
es nomenat
preceptor de
Guillaume de Croÿ,
cardenal de Lovaina,
i es trasllada a eixa
ciutat de Flandes

És en eixe període quan
encetarà una relació
epistolar amb un dels
savis més importants de
l’època: Erasme de
Rotterdam
M’han parlat
meravelles de
vós, jove Vives

Exageracions
sens dubte,
eminència

La
’ mistat amb
Erasme es mantindria al
llarg de molts anys, i
Joan Lluís Vives sempre es
considerarà deixeble i
amic del mestre

L’estada a la ciutat de Lovaina va ser una de les
més fecundes de la seua vida: començarà a fer
classe en la seua Universitat

i continuarà publicant obres al voltant de
totes les disciplines humanístiques

i ara vos parlaré de
la Història Natural
del savi romà Plini
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Acostar-se a sa casa era una opció
desitjada, però l’ambient hostil dels regnes
hispànics i la persecució a la qual era
sotmesa la seua família (son pare havia
sigut empresonat) el farien dubtar molt

Ja un poc cansat de la vida acadèmica de
Lovaina, Vives rep dos oferiments de treball
diferents: una invitació a incorporar-se a
la càtedra que havia deixat lliure Antonio
de Nebrija a la Universitat de Salamanca, i
una altra per a fer classes a la Universitat
d’Oxford, amb el suport dels reis anglesos i
de l’humanista Tomàs More

i finalment va decidir-se per anar cap al nord, en busca de
nous horitzons

Allà vaig,
Anglaterra!

Molt prompte va ser nomenat
lector del Col·legi del
Corpus Christi, a Oxford
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A banda de l’activitat acadèmica, Joan
Lluís Vives va ser requerit per Caterina
d’Aragó, reina d’Anglaterra, per a
educar la seua filla

Sereu preceptor
de la princesa
Maria

i a pesar de la seua activitat acadèmica i
educativa, tampoc a Anglaterra deixarà de
produir obres filosòfiques i humanístiques

Un honor,
majestat

Esteu
construint una
obra magnífica,
senyor
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Sí,
extraordinària!

Bé, bé, no
exagereu,
xics!

Però també de tornades a Bruges, un lloc que
sentia cada volta més com a la seua llar

Eixos anys seran de viatges freqüents entre
Oxford i Londres

i a Bruges es casarien en maig de 1524
Joan Lluís Vives i Margarida Valldaura

En qualsevol cas, la raó principal per a establir-se
definitivament en eixa ciutat creixerà a partir de la
seua relació amb Margarida Valldaura, una de les
filles d’aquell Bernat Valldaura d’orígens valencians
i conversos com ell, i a qui Vives havia conegut uns
anys arrere, poc després de la seua arribada

Però la seua presència era de nou requerida a
Anglaterra

on continuarà fent classe a la Universitat
d’Oxford
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i refermant la seua amistat amb els més
grans intel·lectuals de l’època, com
Tomàs More

Però el seu temps va ser especialment
convuls, amb guerres dinàstiques i per
altres interessos per tot arreu

i la seua preocupació va
quedar reflectida en la
correspondència que va
mantindre amb els principals
protagonistes:

El Papa Adrià Vi
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O el mateix rei
d’Anglaterra,
Enric Viii

Oxford
Joan Lluís Vives va estar sempre
obsessionat per la unitat dels pobles
europeus, i els seus esforços anaren dirigits a preservar i promoure la
pau, l’educació i el coneixement

Londres
Bruges

València

Però a pesar dels seus esforços, i de la seua
popularitat, les circumstàncies polítiques i
socials el feren tornar, cap a 1528,
a Bruges

Així, el nom de Vives correria per tots els
racons de la seua benvolguda Europa

Ja ho diu Joan
Lluís Vives, el gran
humanista valencià:
hem de preservar la
pau, l’educació i la
cultura!

flandes es va convertir, així, en una segona i
definitiva pàtria per a Joan Lluís Vives

D’eixa ciutat, llevat d’alguns viatges
puntuals, ja no se n’aniria mai
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Un dia, ja en els anys finals de la seua
vida i després de tants escrits
filosòfics i humanístics, va decidir
posar per escrit els seus records de
València

i així va construir “Les lleis del joc”, una obra escrita
en llatí (com totes les seues), però amb un contingut
diferent dels habituals

Per mitjà de tres personatges imaginaris (Borja,
Cabanilles i Centelles), la
’ utor recorre la ciutat de
València en uns passejos que evoquen els records de
joventut de Vives

La memòria de Vives reconstruïx exactament,
després de més de trenta anys i sense haver-hi
tornat mai, els carrers i places de la seua
benvolguda ciutat de València

El “joc” al qual es referix Vives és el de la
pilota i l’obra recull l’abundància de
trinquets, d’enorme tradició a València i
que l’autor recordava molt bé

Amb tal perfecció que encara hui eixe
recorregut dels tres amics imaginaris és un
instrument de primer orde per a reconstruir la
ciutat antiga

14

Diu molt del seu caràcter que
el record que mantenia fora
tan amable i positiu, a pesar del
maltractament tan intens que
havia rebut la seua família, i de
l’exili forçós que va patir quasi
tota la seua vida

Tot i els reconeixements, els últims anys de
vida de Vives foren de dificultats
econòmiques

Encara que cansat, per a superar eixa situació
econòmica va acceptar traslladar-se
puntualment a Breda, prop de Bruges, per a
fer-se càrrec de la formació de Mencía de
Mendoza, qui acabaria sent virreina de València

Margarida,
les coses no
van massa bé

En plena maduresa intel·lectual, amb només
quaranta-huit anys, un dia Joan Lluís Vives
va sentir com el cos li fallava, fatigat de
tant de treball, viatges i exilis

En els viatges entre les dos ciutats, potser
inspirat pel paisatge dels camins que travessava,
encara va tindre temps d’idear i escriure després
uns celebrats comentaris a les Bucòliques del savi
llatí Virgili
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i així, el 6 de maig de 1540, moria a Bruges, lluny de la
seua València que l’havia vist nàixer, Joan Lluís Vives

El seu llegat filosòfic, pedagògic i humanista
està viu i present en els àmbits acadèmics de tot
el món

La seua ciutat d’acollida manté el seu
record amb un bust d’ell prop del
lloc on va viure molts anys

i València, la seua ciutat, conserva la seua
memòria principalment en tres llocs: la vella
Universitat literària, on va començar els seus
estudis i on una estàtua d’ell presidix el pati

i en el racó on se suposa que estava la casa
on va nàixer, al cor de l’antic barri jueu
i de la València que tant va estimar i enyorar,
i per a la qual, a pesar de les dures
circumstàncies de la seua vida, només va
tindre un record i un orgull agraït

en el cèntric institut que porta el seu nom, i
que és un dels més antics de la ciutat
dedicats a l’ensenyament

PATRIA DAT VITAM RARO LARGITVR HONORES
ILLE MVLTO MELIVS TERRA ALIENA DABIT
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