
A partir de l’espectacle coreogràfic de S. Sempere, inspirat en tex-
tos d’Erasme,Vives i Moro, aquest volum recull escrits de i sobre els
tres humanismes més importants del segle XVI, on es posa de mani-
fest la seua defensa del seny i la tolerància i el seu èmfasi en la recer-
ca de la veritat.
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“ballar filosofant”» i d’altra, una entre-
vista on el coreògraf desenvolupa les
seues idees sobre el llenguatge corporal.
Aquestes visions es completen amb la
reproducció a l’«Apèndix» del docu-
ment de treball per a la primera part de
l’espectacle: una mena de guió dramà-
tic per als assajos dels ballarins.
A més a més, el llibre inclou, com havíem
esmentat –tornem al caos de la passió?–,
l’assaig «La interpretació de la naturalesa
en la pintura del Renaixement», on l’es-
criptor i biòleg Martí Domínguez explica
els possibles significats simbòlics del paó,
la cadernera i la garsa (indici de mal ave-
rany), del caragol (símbol de la resurrec-
ció i de l’òrgan sexual femení) i d’algunes
plantes com el melic de Venus i la con-
val·lària, així com una reflexió sobre la na-
turalesa del fruit prohibit; tot això exem-
plificat en pintures de Jan van Eyck, Piero
della Francesca, Ghirlandaio, Rafael, Dü-
rer, Bronzino, Botticelli i Francesco del
Cossa, oportunament reproduïdes al vo-
lum. Així, Domínguez ens mostra com
«sota una flor insignificant o sota la sen-
zilla representació d’un ocell, s’amaga la
veu oculta de l’autor, l’erudició finíssima
de l’artista, que ha romàs singularment
emmudida o incompresa durant segles».
Un llibre, sens dubte, que ofereix una
singular aproximació a les vides i les
idees dels humanistes més importants
del segle XVI.

Arantxa Bea

Hi ha una manera de retratar figures his-
tòriques que em sedueix especialment:
quan l’autor és capaç d’introduir-se so-
ta la pell de l’home –o la dona– d’una al-
tra època, sovint llunyana, i el fa parlar
en primera persona, sent fidel a la His-
tòria i, sobre tot, a la versemblança. D’a-
questa manera aconseguim, màgicament,
sentir-lo humà i proper. En el petit vo-
lum que ara ens ocupa, Vicent Josep Es-
cartí recrea la veu de Tomàs Moro en un
preciós monòleg interior que l’humanista
hauria mantingut la nit anterior a ser de-
capitat, a conseqüència de les seues obres
i paraules. En gairebé sis pàgines, Escar-
tí fa un repàs precís i commovedor de
la vida i el pensament del creador d’U-

topia. És, al meu parer, un dels textos més
interessants del llibre, juntament amb
«Natura i símbol», de Martí Domínguez.
Però siguem ordenats i descriptius –ans
que valoratius i apassionats?–. De civi-

litate... té el seu origen en l’espectacle
coreogràfic homònim de Santiago Sem-
pere inspirat en textos d’Erasme, Moro
i Vives. L’estructura del llibre és la se-
güent: una aproximació a les biografies
–lliures, obertes, literàries– dels tres hu-
manistes per J. V. Escartí, Antonio So-
lano i Enric Sòria; un conjunt de textos
de Vives, Erasme i Moro sobre l’edu-
cació, la divinitat, l’amor i l’odi, la pro-
pietat, la societat i la saviesa. I una ter-
cera part que inclou, d’una banda, una
breu reflexió de S. Sempere sobre la pos-
sibilitat de «“filosofar” amb el cos o de
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