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Una bíblia independentista
Marcel Fité

L’autor involuntari: 
Bartolomé de las Casas (o Casaus?)

En els textos impresos a Sevilla l’any 1552-1553, 
Bartolomé de las Casas afegeix «o Casaus».al seu cog-
nom  Aquesta variant apareix a l’encapçalament de 
la Brevísima relación de la destruición de las Indias 
en l’Argument i al principi del Pròleg. Apareix també 
a la resta de textos impresos en aquella data, tret de 
l’«Octavo remedio». Segons els experts en la matèria, 
després d’aquestes publicacions, aquesta «anomalia» 
ja no es tornarà a repetir en cap de les seves obres 
posteriors. Però sí que reapareix —i ja no pas com 
una anomalia— en la seva signatura com a bisbe de 
Xiapas, en què signa simplement Barthomeu. Casaus.

L’explicació que els experts han donat al tema em 
sembla, amb tots els respectes, bastant poc convincent. 
André Saint-Lu, que demostra conèixer bé l’obra de 
l’autor, per exemple, afirma: «quiso, por tratar-se de 
escritos dados a la imprenta, diferenciarse de los otros 
Las Casas...» És com si un servidor, per tal de diferen-
ciar-me d’altres Fités, signés Marcel Fité / o Ruipérez, 
per exemple. La veritat és que el mètode és poc ope-
ratiu i creïble. A més a més, la resta de textos de Las 
Casas —també donats a la impremta!— ja deixen de 
dur aquest afegit. I per si això no fos prou, quan Las 
Casas passa a ser bisbe de Xiapas, no solament reprèn 

el cognom Casaus, sinó que prescindeix del Las 
Casas. L’argument de Saint-Lu, per tant, no se sosté.

Crida molt l’atenció que quan Las Casas se’ns presenta 
com a Casaus és justament quan els seus textos o simples 
escrits s’escapen de les urpes de la censura, és a dir, d’aque-
lla extraordinària màquina de controlar els actes i els pensa-
ments que era la Inquisició espanyola. Els textos de Sevilla, 
en efecte, van ser publicats clandestinament, sense cap mena 
de llicència ni permís. I quan Las Casas era a Mèxic sabia que 
la Inquisició era a milers de quilòmetres de distància.

La «Brevísima»

Hauria pogut ser un nou evangeli contra tota mena de 
guerres i invasions; el punt de partença d’una nova era; 
el testimoni privilegiat d’aquell gran camp d’extermini en 
què es va convertir tot el continent americà; la denúncia de 
l’ambició i de la crueltat amb què alguns països europeus 
es van posar a devorar el Nou Món. I fins i tot, a partir de 
la biografia del seu autor, un autèntic Quixot de la Realitat. 
Biografia que, per cert, restaria incompleta: no hi ha cap 
document on es pugui verificar ni la data ni el lloc on va 
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néixer, fins al punt que el cinquè centenari del seu naixement 
es va celebrar dues vegades, en 1974 i en 1984, a causa de les 
discrepàncies entre els investigadors i, és clar, de la manca 
de documentació. Aquesta manca de dades en la vida d’un 
bisbe que va tenir l’ocasió de parlar amb tots els reis espa-
nyols de l’època —Ferran el Catòlic, Carles I, Felip II— no 
deixa de ser sorprenent! I també sospitosa.

Però la Brevísima relación de la destruición de las Indias 
(a partir d’ara, «La brevísima»), va quedar reduïda als escas-
sos exemplars que Casaus (o de las Casas?) va aconseguir dis-
tribuir de la seva edició sense llicència de 1542, duta a terme 
per mitjà de l’impressor Sebastián Trujillo. Tot i això, el llibre 
degué fer el seu camí. Així, l’any 1550, en el «Real Consejo» 
o «Consejo de los Catorce» de Valladolid, Casaus (o de las 
Casas?) es va veure obligat a defensar les seves tesis i punts 
de vista amb contundència davant el seu oponent Juan Ginés 
de Sepúlveda, l’erudit renaixentista i confessor de Carles I. 
També es va mostrar taxatiu i dolgut amb l’historiador reial i 
oficial de la Corona, Gonzalo Fernández de Oviedo. I és nor-
mal que fos així. Les idees de Sepúlveda i d’Oviedo contras-
taven fortament amb les de Casaus (o de las Casas?). Trans-
criure’n només les parts més grotesques ja bloquejaria la 
xarxa. Oviedo, per exemple, defensava: «Los indios estuvie-
ron alguna vez bajo la autoridad de la monarquía visigoda en 
España. De donde se deduce que los reyes castellanos estaban, 
únicamente, recuperando territorios que alguna vez habían 
sido españoles.» Sostenia també: «Los huesos del cráneo (dels 
indis) son cuatro veces más gruesos que los de los cristianos. 
Y, por lo tanto, cuando uno hace la guerra contra ellos y se 
aproxima a pelear cuerpo a cuerpo, uno debe tener mucho 
cuidado de no golpearlos en la cabeza con la espada, pues yo 
he visto que muchas espadas se quiebran al hacerlo. Además 
de ser tan gruesos, sus cráneos son muy fuertes.» La millor 
solució, per a Oviedo, era que els indis desapareguessin de 
la superfície de la terra i insistia que «Dios los ha de acabar 
presto», ja que el seu extermini seria «una enorme caridad 
de Dios». Sepúlveda tampoc no es quedava enrere a l’hora 
de valorar la humanitat dels indis. Alguns dels seus textos 
haurien fet les delícies del mateix Himmler. «Aunque algu-
nos de ellos demuestran cierto ingenio para algunas obras de 

artificio, no es este argumento de prudencia humana, puesto 
que vemos a las bestias, a las aves y a las arañas hacer ciertas 
obras que ninguna industria humana puede imitar cumpli-
damente [...]. Porque el tener casas y algún modo racional de 
vivir y algunas especies de comercio, es cosa a que la misma 
necesidad natural induce, y sólo sirve para probar que no son 
osos ni monos, y que no carecen totalmente de razón [...]. 
Cómo hemos de dudar que estas gentes tan incultas, tan bár-
baras, contaminadas con tantas impiedades y torpezas han 
sido justamente conquistadas por tan excelente, piadoso y jus-
tísimo rey como lo fue Fernando el Católico y lo es ahora el 
César Carlos, y por una nación humanísima y excelente en 
todo género de virtudes?»

Al llarg de la història no han estat pas pocs els qui han 
intentat desvirtuar i combatre l’obra de Casaus (o de las 
Casas?). Des del curiós cas de Vargas Manchuca, que no fa 
res més que donar carta d’autenticitat al contingut de l’obra 
per la via de justificar els fets (els càstigs, les violacions, etc.), 
fins a l’inefable Menéndez Pidal, el qual va voler presentar 
Casaus (o de las Casas?) com un malalt mental, amb una 
doble personalitat. 

Certament, la «Brevísima» hauria pogut ser un document 
extraordinari i revelador de les coses que van passar a par-
tir del descobriment d’Amèrica. Us imagineu el relat minu-
ciós del que passava als camps nazis dut a terme per un nazi 
penedit? Però l’obra de Casaus (o de las Casas?), en lloc de 
ser tinguda en compte, assumida i potenciada, va tenir una 
sort més aviat escassa a la Península, fet que no privà que 
es constituís en el punt de partença de la famosa Llegenda 
Negra. Seguir el seu itinerari editorial és seguir una part de 
la història d’Europa i també de la nostra. 

De document de denúncia 
a Bíblia independentista

José Miguel Martínez Torrejón, professor al Queens 
College de City University of New York, filòleg i estudiós 
de la literatura ibèrica, ha publicat un estudi preliminar força 
documentat de la «Brevísima». Una de les coses que ens sor-
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prenen, en referir-se a l’autor de l’obra, és la rapidesa amb què 
parla i liquida el tema de «su supuesto apellido Casaus, que le 
añadía un tinte de nobleza rancia que no podía sino ayudar a 
la causa de su credibilidad». No sabia que el cognom Casaus 
tingués tantes virtuts i valors! També sorprèn, en una obra tan 
exhaustivament documentada, la manera despullada i sòbria 
com explica que el manuscrit més antic de l’obra inclogui 
«algun catalanismo (“esglesia”)», fet que, segons ell, «apunta 
al origen de los amanuenses». Podria ser, però caldria expli-
car-ho millor, em sembla.

Pel que fa a l’itinerari editorial de l’obra, criden molt 
l’atenció les escassíssimes edicions que se’n van fer a la 
Península abans del segle xx, en comparació amb les que es 
van produir a fora. I encara és més sospitós el fet que, tret 
de la primera (Sevilla 1552), la resta es van produir en dates 
molt assenyalades. N’hi ha una de Barcelona de l’any 1646, 
una altra de Cadis de 1820 i una altra de Madrid de 1879. És 
a dir: Guerra de Separació, Trienni Liberal i primers anys 
de la Restauració. El nombre és ridícul si es compara amb 
les edicions que es van fer més enllà del Pirineu: una vin-
tena a Holanda (durant els anys que depenia d’Espanya), set 
a Anglaterra, catorze a França, etc.

Evidentment, la «Brevísima» a la Península s’havia conver-
tit en un llibre prohibit (tal com també ho van ser els famosos 

gravats de Theodor de Bry [vegeu-ne dos ex. en p. 12]). Prohibit 
i perseguit. L’edició de Barcelona s’efectuà en plena Guerra de 
Separació, just quan, amb la vinguda del d’Enric de Lorena 
(1645-1647), Catalunya vivia un període de relativa esplendor 
i d’esperances, tot i estar enmig d’una guerra. L’editor va ser 
un tal Antoni Lacavalleria, parent de Pere Lacavalleria, sense 
que en tinguem, però, més dades. El llibre tingué molta difusió 
i arribà també a Portugal, on va ser utilitzat per a donar argu-
ments a favor de la seva futura independència. Més enllà del 
fet sorprenent que gairebé ho desconeguem tot sobre l’editor 
català de l’obra  —si més no, jo no n’he sabut trobar cap més 
dada que les que aporto—, és interessant veure la manera com 
va ser acollida aquesta obra editada a Barcelona. Un exemplar, 
per exemple, va arribar a les mans del jesuïta de Saragossa, 
Francisco Minguijón, el qual es va esgarrifar davant aquella 
«relación de cosas muy terribles y fieras cuales no se leen en 
las historias de otras naciones» i considera que, encara que 
siguin veritat, «no hay que publicarlas por todo el mundo, que 
esto toman ocasión los enemigos de España».

Heus aquí com un llibre fet amb la intenció de millorar 
la vida dels indis americans es va convertir —per la via de 
la prohibició i de la mala consciència— en un instrument 
poderosíssim per a molts dels països que volien independit-
zar-se d’Espanya. u
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