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Estudi histórich y crítich sobre la Antiga
Novela Catalana pera servir d'introduc
ció al Novelari Català dels
a

segles

XIV

XVIII.
INTRODUCCIÓ

públich, fa tres anys, el primer fascicle
CATALA DELS SEGLES XIV A XVIII (I), ab el
propòsit d'incorporar-lo a la nostra nova »Biblioteca Cata
lana», no teníem pas — la veritat sía dita - un criteri prou
ben establert respecte dels materials qui podrien venir a
integrar un setnblant aplech novelístich.
En efecte: si bé es cert que varies de les obres cridades
en primer lloch a figurar-hi, eren ja de temps conegudes de
la generalitat dels nostres homes de lletres, d'altres, en
cambi, no eren de bon troç tan divulgades. Direm més
encara, per lo que a nosaltres se refereix: de més d'una
producció qui avuy figura en el NOVELARI, SOIS ne teníem
el títol, per tota noticia, al temps d'empéndre-nsaquella pu
blicació; havent-nos estat precís, per lo tant, procurar-nos
previament certs textes senyalats a la nostra atenció, a fi
de determinar-ne'l caràcter y poder decidir l'utilitat de la
llar inclusió en el NOVELARI CATALÁ. Podèm dir,donchs, que
hem anat arrodonint el nostre pla editorial de inica en
mica,
y a mesura que la publicació anava avençant; pervenint en
certa manera a delimitar per tanteig el que podríem ano
menar quadre novelístich de la nostra literatura,
segons
apareix representat en els tres volums del nostre aplech, y
segons podrà comparèixer, d'una manera cada vegada més
completa, ab la publicació, dintre la propria
Biblioteca
Catalana
d'altres reculls que tením desd'ara mitg
pla
nejats.
Convenint ara als nostres propòsits reunir en una mena
d'estudi preliminar un cert nombre de noticies y obser
vacions relacionades ab els materials qui'ns han
ocupat
l'atenció durant aquest temps, començarem dient que, al
estudiar
pretendre
l'antiga novelística catalana, partint,
Quan

donarem al

del NOVELARI

com es de suposar, d'un criteri

histOrich-arqueologich, hem

cregut convenient no separar les produccions que tenim per
filles de Catalunya, d'aquelles de les quals sabèm positiva
ment que foren traduides d'altres llengües a la nostra. Això
ha de

pertnetre, en primer lloch, veure quines influencies
intervenir en el desenrotllament de la nostra lite

pogueren

d'imaginació; y també'ns donarà a conèixer quines
preferencies de cada època en materia d'in
vencions novelístiques. Es precis, per altra part, no desco
nèixer la diferencia entre'l concepte en que
podien esser tin
gudes aleshores les idees de creació, imitació, traducció y
plagi, y el que avity ens mereixen, no essent possible, per
lo tant, aplicar-les, tal corn les concebím en l'obra literaria
ratura

han estat les

moderna, a l'estudi de les produccions d'altres temps. Del
meteix concepte d'originalitat pot dir-se,
que ha adquirit
valors molt diferents en el transcurs dels
segles: avrty per
avity no se Ii concedeix una importancia absoluta, la qual
fins sembla decréixer, a mida quels estudis de literatura
comparada van posant de manifest lo que cada escola, sense
excloure'n les més revolucionaries, ha
degut a les ante
riors, y encara a la tradició, qui es conté a totes, fins al
punt de que sembla pronunciada expressament pera referir
se a la creació I iteraria la vella sentencia ni/ui novi sub so/e.
Per lo demés, fóra difícil, de moment,determinar la pro
(1) Fou el fascicle del Pierres de Provenfa, que teniem

estampat desde'l

mes

d'agost

de 1908.
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cedencia d'algunes de les produccions de que haurem de
tractar, y decidir si foren escrites originariament en el nos
tre idioma: són qüestions aquestes relacionades ab altres
tants problemes d'historia literaria, que no'ns proposem pas
resoldre en les planes que seguiràn; les quals seràn, més
aviat, un resúm y exposició de les opinions més vàlides
pera'Is moments en qu'escrivím.

Al pretendre transportar el concepte de novela (ab el
qual se distingeix avuy un genre literari perfectament de
terminat) a les produccions narratives d'èpoques anteriors,
devé palesa la doble dificultat d'establir els veritableslimits
d'aquell concepte y de classificar els materials, d'una tan
gran diversitat, qui's presenten a la nostra consideració.
Efectivament, tal com ha fet notar, de bones a primeres,
l'ilustre tractadista dels orígens de la novela (1), les tan

divulgades Faules d'Isop, y, en general, tota
apolechs, paràboles, etc., són narracions,

mena de

faules,

adhuch les més

senzilles, dins les quals el conte o la novela's troben con
tenguts en embrió; y això, encara que calgui atribuir a mol
tes d'aquelles creacions un seny mitich o trascendental (en
tengui-s també didascàlich), susceptible de desaparèixer ab
el transcurs del temps, pera restar-ne únicament el Ilur
embolcall poètich, o sia, l'acció novelística propriament
dita, susceptible encara-de satisfer una necessitat estricta
ment emotiva del cor humà.
Y no es
sistemàtica

aquesta solament la dificultat d'una ordenació
d' uns materials

novelístichs tan anteriors

a

l'hora

present. Pera'l nostre cas, y dintre les produccions
literaries catalanes de l'edat mitjana, se'ns presenta una
nova dificultat, qui, en més o en menys, es comú a altres
literatures: Donat los preferent de la forma rimada en les
ficcions romancesques mitg-evals, cal establir previament
si determinats poemes narratius, ja didàctichs, ja filosó
fichs, ja satírichs, tindrien major dret a formar part d'una
colecció de

noveles, que d'una antología poètica. Efectiva
ment, ¿no es en el fons una veritable novela'l poemet d'ori
gen francès intitulat Frare-cle-Joya.5 étio es encara una nove
leta, de forma alegórica y tendencia filosofica, el Llibre de
Forluna y Prudencia, en vers, d'en Bernat Metge? Y, pera
contentar-nos ab aquests sols exemples, ¿no es, per ventura,
una poixant creació novelistica (de la qual arrenca tot un
ordre de manifestacions qui formen un genre, el de la novela
picaresca, tan esplendorós en la literatura castellana) el
famós Spill o Llibre de les Unnes, d'en Jaume Roig? Pera
major evidenciació d'aquest dualisme, no passarèm avant
sense esmentar la transformació assolida per determinad,es
del Senescal, per
produccions, com el conte devot de Lo

exemple, qui, provenint d'un original francès, en vers, fou
desrimat a l'esser traduit al català; essent també remarca
ble'l fet de la noveleta amatoria, en vers, de Frondino y Bri
sona (procedent aixf meteix, segons totes les probabilitats,
d'un text francès), en la qual apareix reservada la prosa
pera unes epistoles qui's troben intercalades a la narració,
lo qui'ns faria creure, per moments, en una anticipació de
la novela sentimental, a la manera de Lo Carcer d'Amor.
Passant a

considerar-ne'l fons, potser sía encara més
establir d'una manera positiva'Is veritables lánits de
la novela mitg- eval, y determinar algunes característiques
qui'ns permetin intentar una classificació dels materials no
velistichs ab que compta la nostra antiga literatura.
Ja de bon principi, sabuda es la importancia de la pro
difícil

(1) Menéndez y Pelayo: Origenes de
pàg. 111 (Madrid, 1905).
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ducció hagiogràfica dels primers segles de la Esglesia, y el
considerable aport de materials d'aytal procedencia (grechs
literatures
o llatins) ab que s'enriquiren dejorn totes les
novo-llatines. El carácter sobrehumà de moltes d'aquelles
l'ides dels
piadoses narracions en que eren referides les
tot
de
moltes
d'elles
(particularment
lo
extraordinari
Sants,
constant
lo relatiu als miracles en que'l poble ha volgut
evidenciada la santedat, fent d'aquells el fona
la seva propria devoció), donà lloch a un
intercambi d'influencies, de que són conseqüencia un gran
nombre d'analogíes entre la literatura d'imaginació y aques
a que'ns re
ta, per tots conceptes tan digna de respecte,
ferím.
més directa
D'un altre ordre de narracions, qui dimanen
ab preferen
ment de les Sagrades Escriptures, encara que
cia, no de les fonts canóniques, sinó dels evangelis apòcrifs,
ha pogut constituir-se una branca narrativa, confosa per mo
hem vist que
ments ab la novela, històrica o religiosa. Aixt
ha estat moltes ve
La destrucció de jerusalem, per exemple,
gades considerada, ab evident improprietat, com a narració
cavalleresca. Emperò, al nostre entendre, aquesta mena de
narracions en les quals se veslluma, jatsía molt atenuada, la
com
sagrada imatge del Salvador, deuen esser estudiades
embe
a manifestacions tradicionals de la pietat cristiana,
En igual
Ilides ab poètica solicitut per la fantasía popular.
troben altres narracions, com la
cas que la Destrucció se
la de La corona d'Es
del Sant Graal (extreta del LançaloO,
indicat en una
pines, etc., qui haurien de tenir el seu lloch
compilació catalana de les llegendes de la vida, passió y
tnent veure
tnent

justificatiu de

Nostre Senyor Jesucrist.
resde la literatura evangèlica, ens
trobèm ab el dubte de si caldrà classificar com a novela
l'ida de Crist, deguda
mística aquella detallada relació de la
de Sor Isabel de Vi
a la ploma fervorosament escalfada
l'atribuir
llena. ¿No semblarà a n'aIgü un xich irreverent
a un tan excelent llibre, sadoll de pietat cris
dictat
aytal
tiana
fruyt del més elevat entusiasme apologètich? Y no

mort de

Sense móure-ns pera

y

obstant, la profusió de detalls k:b que la docta abadessa
a les
enriqueix les seves descripcions y ab que dóna vida
d'abundants episodis
escenes que relata, la intercalació
fills de sa feconda inventiva, la personificació de certs
símbols als quals deixa intervenir en l'acció, revestint-la

Vila
d'un noti interès, tot això, repetim-ho, fa de la
Christi de la ilustre escriptora valenciana una veritable
indis
creació, una obra del tot personal y d'una originalitat
cutible.
dubtar sobre si deu
Per un moment, encara, haurèm de
eval
ràn esser incloses dins la nostra novelística mitgel
certes produccions d'en Ramón Lull, com per exemple
una ficció no
Blanquerna, en el qual se troba, evidentment,
velesca qui enquadra les sobtils lucubracions filosòfiques y
teologals d'aquell ardent propagador de la fe catòlica.
així me
D'un ordre ja del tot profà, emperò relacionat
teix ab la historia, trobèm algunes narracions qui invadei
Hisloria de Jacob Xalabín,
xen el camp de la novelística. La
troba en aquell cas,
fill del Amoral, senyor de la Turquía, se
la novela histò
y'ns ofereix un primerench espècimen de
esser colocada entrels llibres
no
Ii
ha
lo
impedit
rica,
qual
semblant ocorre ab el Tractat
de cavalleríes. Una cosa
fons essen
sobre
y Aníbal, en el qual, utilisant un
encara

Scipió

cialment histórich, llueixen Ilurs gales la força descriptiva
dels nostres grans moralistes del quin
y la eloqüencia d'un
materials
Es evident que la inclusió d'aquests
zèn

segle.

entre les noveles, té tota la llógica que's podría exigir, em
les dificultats de classifi
però fóra per demés desconèixer
car-les degudament.

vacilacions ab

Aquests són, entre altres, els dubtes y
degut Iluytar al pretendre estab' ir un ordre pera
les materies ob
presentar, ab certa apariencia científica,
d'una
gecte del present estudi. Sórt, encara, que disposèm
que hem

consulta, tan abundant y de sòlida doctrina, com es
a primiliva novela española, del
Iluminosissim qui ser
mestre Menéndez y Pelayo: estudi
veis de prólech als sens Orígenes de la Novela, y que ab la
dir aquí
mort de l'insigne polígraf romàn inacabat. No cal
obra de
el

Tratado Histórico sobre

adoptat per guía quasi sempre, y que les orienta
savi tractadista castellà ens han estat, com no
podíen per menys, altament profitoses.
que l'hem
cions del

CAPÍTOL I
APÓLECHSY ANÉCDOTES
la faula com una forma
Ja hem dit que cal considerar
embrionaria de la novela; afegim aquí que, segons totes les
ha d'esser
probabilitats, aquesta forma de la novelística
de totes, per la rahó de que lo
com
la
més
antiga
tinguda
inteli
més senzill o elemental sol oferir-se de primer a la

gencia

de l'home.

notar, emperò, que la faula, en tant que genre na
rratiu, lo meteix que la llegenda y que tota altra forma folk
lórica, ha d'haver tingut una llarga existencia pre-literaria.
Més concretament: les FAULES D'Isop, qui no foren impreses
segle, tot lo més dejorn, eren
en català fins al finir el
sobradament conegudes pel nostre poble y servíen ja pera
sab qttàntes generacions,
alliçonar els infants desde qttí
al
molt abans d'introduir-se l'art de la estampa. Per això,
fabulari univer
començar a divulgar-se ab l'imprempta'l
salment conegut per Isopet, trobà un públich tot preparat
la
a una semblant compilació, la historia de
pera fer honor
en aquest lloch trac
a
correspondre
qual anèm exposar, per
de fer-ho d'altres formes
tar de la faula abans que tinguèm
Es de

novelístiques més avençades.
Al donar a Ilum fa pochs anys, en edició popular, el text
ti
tradicional de les FAULES D'ISOP, utilisant la composició
de la nova
volúm
havía
servit
pera'l
[primer]
pogràfica qui
« Biblioteca Catalana
(1), ferem precedir la edició susdita
la qual, ja de bon principi, feyem
d'una noticia preliminar, en
difusió
algunes consideracions relatives a la extraordinaria
no sols a Catalunya, sinó en
assolida per les FAULES
Italia y
el restant d'Espanya, y a Alemanya, com a França,

Anglaterra.

con
La rahó d'una semblant popularitat resideix en les
reconèixer en
dicions autodidàctiques que tothóni ha pogut
de que, pera molta gent d'una cultu
les FAULES, fins al punt
atribuit a l'Isop es devingut tina
ra rudimentaria, l'aplech
del saber viure quo
mena de manual de la vida pràctica st,

tidià.

són ben bé una lliçó constant
Aquestes FAULES D'ISOP ho
les inteligencies. La seva moral
posada a l'alcanç de totes
en les ensenyan
dista molt, en ocasions, d'esser inspirada
FAULES, un fruyt de
ces evangèliques: són, al revés, aytals
una constant atlegació
l'experiencia de la vida material y
no poden may renyir,
de la realitat, ab la qual els homes
En una
en ells el personal egoísme.
per poch que predomini

fabulador Isop, historial
(I) Llibre del sabi y clarissint
en
del llibre y ara novament
y anotat als marges
de
1550
1576
y
y de les posteriorment
vista de les edicions
en eatala publicades. Barcelona, .11C111711. (BIBL., 119-120.)
for
La edició popular a que s'ha feta referencia abans
69.)
mals volums IV y VI de Histories d'allre temps.
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paraula: cada

Isop, en quant no considera'ls
.travers de les seves passions y les

home es un

actes de la vida sinó a

seves necessitats. El llibre de les FACLES,
bre

pera'l poble,

donchs, es un lli
majoria dels

entenent com a tal la immensa

humans, en els quals una superior cultura dels dons de l'es
perit no permet, generalment, considerar la vida més que
com una Iluyta continua ab un enemich exterior: l'enemich
interior es, en tot cas, combatut pels damnatges que'ns cau
sa, no pels beneficis que podria procurar y no procura als
nostres semblants. Mes, com aquesta darrera consideració
s'escapa a la vulgar inteligencia de l'home y pugna ab la
seva naturalesa egoísta, les FAULES D'ISOP han pogut esser
el corpus

filosófich y moral, tan suficient com indispensable
generacions alliçonades pels seus preceptes.

a una serie de

fou l'Isop?Aixó es lo que primerament se'ns acut
preguntar en presencia del llibre. Y la resposta no es cosa
tan fàcil com podría semblar a qui tingués en compte no
més el fet de que la Vida de l'Isop aparegui estampada ab
profusió de detalls (aixi com la vera efigie del faulista) al
bell principi de la majoría d'edicions de lesFAULES. Doném
nos pressa a dir que aytal Vida es, gayrebé tota ella, obra de
la fantasía de qualque erudit de la edat mitjana, que alguns
han volgut que fos el meteix Planudi (aquell monjo bizantí
qui compilà Antología grega), emperò anterior al segle xiv
en que aquest visqué, segons la opinió més generalment
acceptada.
A Grecia, en l'època clàssica, ja's parlava de l'Isop
com d'un personatge Ilegendari, referint-se multitut d'anèc
dotes relatives a la seva vida, les quals circulaven de boca
en boca ab les FAULES qui Ii eren atribuides; talment com
ara a

Catalunya són relatades tantes gestes del Rector de
Vallfogona, el qual, ab tot y esser quasi un contemporani,
es devingut un símbol y a manera d'encarnació de l'esperit
mofeta y sornaguer de la nostra gent camperola. De casos
com aquests se'n podríen citar bastants més, y al nostre en
tendre no tenen altres orígens les figuracions I legendaries
del Till Eulenspiegle alemany, del Bertoldo italià y del Joe
Miller anglès, afegint-hi de passada'l castellà Quevedo,

qui's troba encara avuy, com el nostre Vallfogona, en plena
popularitat.
La llegenda fa l'Isop natural de Frigia y esclau de con
dició, devingut lliure després d'haver servits diferents mes
tres. Aleshores viatjà, visitant entre altres al rey de Lydia.
Aquest l'envià a Delfos ab una certa embaixada, y mentre's
trobava en dita ciutat, inculpant-lo'ls delfians d'alta trai

ció, fou per ells condemnat a mort y fet estimbar desde la
roca liyampea. En lo fisich es atribuida al titulat pare de
la faula una lletjor quasi monstruosa, y en aquesta forma
ens el descriu la Vicla y ens el pinten els gravats qui prete
nen esser el seu retrat.
Emperò, després d'haver establert
tot això, se'ns fa precís poder atribuir al nostre home algu
na alta qualitat a la
qual se deguél que'l seu nom hagi
pogut romandre associat pera sempre més a un genre lite
rari tan

sobtil,
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important

dotat d'un

pas menys

degué esser un home
maliciós; no podia
contayre traçut, qui sabria donar als

que Ii fossin posteriorment atribuides totes les
fins aquelles de les quals se'n sab positivament un

Faules,
més re

el
per altra part, sembla justificar millor
anonim de tots aquests materials faulístichs, eue'l
fet de que tan fàcilment y sense discussió poguessin esser
atribuits a un autor únich.
Coneguda, donchs, la significació simbòlica del tipus
mot

origen. Res,

caràcter

d'aquell « preclarissim filòsof y poeta ISOP (el qual, si real
ment existi, degué esser dintrels limits qui separen els
temps Ilegendaris y l'època histórica), cal presentar com
opinió de tothóm admesa, la de que no degué pas deixar
escrites les seves FAULES, sinó que aquestes foren divulga
des per la tradició oral, essent atribuida a Demetrius de
Falero (300 anys abans de J.-C.) una primera redacció de les
meteixes, en prosa grega, perduda pera nosaltres.
Com ja s'ha indicat més amunt, es en la civilisació indica
hont han degut anar-se a cercar els orígens de la FAULA.
L'apólech faría la seva aparició en el país dels brahmans
en època molt remota, y segons sembla (encara que això no
passa d'una congectura) produiria una primera manifesta
ció consistent en un aplech de contes als quals fou associat
el

nom

d'un

rondalles

savi

serien

mitich ,

Kásyapa. Aquestes itiahásas o

aprofitades pels primitius deixebles
de paràboles destinades a estendre

de

les
Budha a manera
noves creencies, car se retroben, o's suposa reconèixer-les
en part, en el llibre sagrat dels budhistes anomenat Játakas
o encarnacions. Una de les primeres encarnacions de Budha

seria'l meteix K'à syapa, explicant-se aixi l'adaptació de tots
aquests materials a la literatura búdhica. De la India les
Faules de Kasyapa passarien probablement a Ceylàn, ab les
Jàtakas, devers l'any 240 abans de Crist, d'hont serien por
tades a Alexandria, trescents anys més tart (o sia en el 50
de la nostra Era), y traduides ab el titol de Faules ubiques,
ab que eren ja coneguts altres materials grechs de provinen
cia india. Aquestes faules foren finalment atribuides a Kr
bises; y, conegudes, devers la fi de la centuria primera, per
la escola rabínica de fochanan ben Saccaí, degueren esser
traduides en arameu, y subsisteixen en part en el Talmud
dels

jueus.
Derivació de les Itiahásas de Kfisyapa, prenent els ma
terials de les Jàtakas y del Mahabharata indià, fou el Pand
xatantra, o cinch llibres, aplech de rondalles y apólerhs
essencialment moral, format en el segle v y
imitació o refondiment d'a
quest llibre ab el nom de Hitopadesa (instrucció salutífera)
ve a transformar-se finalment en el Bitipay (o Pilpay), qui
dèu el titol al nom de son autor, un brahmà Ilegendari com
el meteix 1sop símbol de la faula grega (1).
El Pandxatantra fou traduit, devers l'any 550, de sàns
de

caràcter

atribuit

a Vichnu Sarma. Una

crit en pehlví per ordre de Cosroes Nushirvan, ab supres
sions y afegidures del traductor, el metge Barzuyeh; en
Dintna passà
qual estat y ab el títol de Llibre de Calita y
a la Ilengua aràbiga per obra de Abdallah ben Ahnokaffa
(segle viii), d'aquesta al grech y a l'hebreu (segle xi), de

com la Faula. Ell

esperit

d'esser un

observador y

apólechs per ell narrats tot el llur valor, fill en bona part de
la oportunitat ab quels retreuria y de l'aplicació intencio
nada que devía fer-ne. Tant si ell inventà realment apó
lechs, fossin pochs, fossin molts, com si'ls introduí en son
país procedents de l'Orient, com si se'ls aproprià d'un fons
comú popular existent ja a Grecia (cas el més probable de
tots, el qual no conclou pas contra la influencia indica de
que parlarèm tot seguit), lo cert déu esser que adquiriría per
aytal concepte una gran notot ietat, la qual donaría lloch a

(1) Devèm alguns dels elements d'aquesta ressenya,
relatius a la branca faulistica oriental, a l'obra de Mr. Jo
seph Jacobs: The Fables of Aesop as first printed be William
Car/on it; 1484 with those of Avian, Alfonso anit Pogge.
(Londres, 1899.) El primer volthn d'aquesta obra està cons
tituit per una molt apreciable historia de la faula isópica;
el segón volúm reprodueix el text anglès de les FAULES
— Ademés
D'ISOP segons la edició de Caxton.
poden esser
consultades ab força utilitat pera l'estudi de l'cnigen de la
indien
Essai
sur
les
fables
Faula les dues obres segUents:
Des
nes el sur leur introduclion en Europe, par .4. Loiseleur
du
moyen áge
longehamps... Paris, 1838, y Poesics inédites
d'utte bis/aire de la
par .11. Edéles
fable ésopique,

précédées

land du Aléril.
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Paris, 1854.

l'hebreu al llatí (segona meytat del xtu) y d'aquest a les
literatures europees.
Feta aquesta ràpida excursió a les fonts orientals de les
FAUIES D'Isop, tornóm a rependre'l procés histórich de les
meteixes, desde'l punt hont l'hem abandonat suara. Deme
tri de Falero, primer compilador de les faules, té per suc
cessor immediat a Fedre, autor llatí del primer segle de la
Era Cristiana, qui s'apoderà d'aquells elements faulístichs
pera convertir-los en material literari, assegurant-ne així la
persistencia y duració; car si la versió en prosa de Deme
tri de Falero pogué arribar a coneixença de Fedre y do
nar-li ocasió d'aprofitar-se dels temes isópichs, una vegada
transformats aquests en yàmbichs llatins, desapareix tot
rastre de l'obra primitiva, en tant que la versió poètica's
perpetúa, assolint una estima qui dura encara actualment.
Ab tot, això darrer potser no sia ben exacte, per quant
en r'ealitat durant tota la edat mitjana l'obra de Fedre ex
perimentà un eclipsi qui feu creure també en la seva desapa
rició. Durant aquest Ilarch període, y mentres arribava'l
segle xvi en que l'aparició del manuscrit de Pithou havia
de donar peu a n'aquest erudit francès pera publicar la edi
ció prínceps de les faules de Fedre (Troyes, 1596), es Ro
mulus qui regna arreo com a representant del vell Isop.
Rómul, autor de qui s'ha volgut fer un emperador romà
y traductor de les faules de grech en Ilati pera remètre-les
desde Athenes a son fill Tiberí, no passa d'esser, segons
totes les apariencies, un pseudonim literari destinat a reves
tir de prestigi l'obra anònima d'un copista del segle x o
anterior. El nom de Rómul desde aquell moment se con
verteix en un distintiu genèrich de bon nombre de colec
cions de faules, redactades en prosa llatina (1). Emperò,
essencialment, el Romulus no es sinó un derivat de Fedre,
y les faules d'aquest, ben conegudes després, vingueren a
demostrar, ab la persistencia de yàmbichs fedrins més o
trocejats y desfigurats, quina era la procedencia de
redacció prosaica de Rómul.
L'obra coneguda de Fedre's reduia en un prinçipi a un
centenar de faules; y encara que aquest nombre fos aug

menys
la

mentat
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després

per

Jannelli (1811)

ab una trentena de fau

atribuides ab fonament al propri autor llatí, no's
creu pas que això formi el total de la seva producció faulís
tica. Mr. Leopold Hervieux, convençut de que l'obra de
Fedre, posada a contribució per sos imitadors directes y
indirectes, podria retrobar-se en ells, s'empleà ardidament
en reconstituir l'obra del seu fabulador predilecte: fruyt
d'un trevall colossal d'investigació es el llibre de Mr. Her
vieux sobrels faulistes llatins (2), hont se troben reunits
els immensos materials per ell estudiats, als quals haurà de
recorrer necessariament tot aquell qui tracti d'escriure la
historia de la Faula, pera'l període comprès entre'l segle
les noves

Emperó tenint a Fedre reconstituit, cal no oblidar-se
Babrius, qui, en certa forma, Ii fa de complement. Babrius
es un poeta llatí de qui's tenen poquíssimes noticies: se'l
sabia autor de faules, emperò sols el seu nom, y encara mal
conegut, era del domini del món erudit abans de l'any 1844,
en que's realisà la troballa del manuscrit grech del mont
Athos. Tot seguit Babrius fou estudiat, yla seva obra, tam
poch completa per desgracia (car el manuscrit aparegué
mancat d'una segona part qui devía contenir unes noranta
o cent faules més sobre les cent vintisís que deixava conèi
de

xer), vingué a donar nova Ilum en la complicada qüestió de
la historia de la Faula. Generalment se creo que Babrius
degué viure en el segle tir, y que compondría les seves fau
les en versos grechs seguint la moda dels erudits del sett
temps y servint-se d'una compilació formada per ,Vicostra
del
tus, retor de la cort romana de March Aureli, l'obra
qual, perduda ara totalment, degué contenir els materials
cor
de Demetri de Falero y de Kybises, refosos en un sol
faulístich.
pus
Ara bé, Babrius sembla esser pera Aviano una cosa per
l'estil de lo que pera Rómul fou Fedre: la procedencia de les
faules d'Aviano, qui daten del segle iv, no acabà de tenir
explicació sinó per Babrius. En efecte, mentres a'quest ro
manía desconegut, Aviano absorvía l'edat mitjana, junta
ment ab Rómul, sense que Pon dongués justificació de l'al
tre, car si bé eren tinguts abdós per imitadors de Fedre, en
Aviano hi concurría l'element oriental en forma no gayre
d'esser coneguda la immigració d'alguns
les seves faules a travers de Nicos
tratus y de Babrius.
A continuació d'Aviano apareix l'anomenat Remici (el
nom veritable del qual es Ranuzio d'Arezzo), com a compila
dor en llatí d'elements faulístichs provinents de Babriu.,
es al
mitjançant-hi una versió grega en prosa; sembla que
tal Remici a qui caldría també demanar explicacions sobre
la Vida dc l'Isop, la qual apareix per ell traduida del grech,

explicable

abans

dels temes tractats en

faules isópiques. Es de notar en
reconegut de tothóm com el
veritable autor de les fadles; y lo meteix Fedre, que Ba
fer del
brius, que Romttlus y que Aviano, coincideixen en
faulista grech la primitiva encarnació del genre de ficcions

precedint el

seu

aplech

de

tot això que l'Isop es sempre

qual ells insisteixen.
Explicada d'aquesta forma

sobre'l

en linies generals la proce
dencia dels elements faulístichs que retrobèm en el nostre
IsoPET català (Romulus, Aviano, Remici), abans de donar
compte de la formació d'aquest aplech y de la seva difusió y
fortuna desde la quinzena centuria fins als temps presents,
ens cal completar les noticies anteriors anticipant aquí algu
nes referencies sobre Alfonso y Poggio, autors dels quals

rials, dirèm no més, que les coleccions de faules fed rines es
tudiades en l'obra qurns ocupa, són quasi una vintena, pre
sentant un conjunt de més de trescents temes faulístichs;
emperò una bona part d'aquests han d'esser considerats
com a repetició d'altres, ab sols personatges distints y en
circumstancies poch o molt modificades.

també's troben materials en l'IsopF-r, encara que apartant
se bastant de la faula y representant més aviat un altre
èxit conresaren els
genre, la novela carta, que ab tan gran
italians, ab Boccacci per capdevanter.
Pere Alfonso fou un jueu aragonès (Rabí Moséh Se
phardí) nat l'any 1062, convertit y batejat en 1106; escrigué
en llatí una obra titulada Disciplina clericalis (ensenyances
declara haver compaginat
pera gent Iletrada) en la qual
sett llibre « ab proverbis y castigaments dels filòsofs

(1) Se consideren incloses en el nombre de coleccions
romúlees les dues conegudes per Aesopus ad Rufum y Ano
nim de Mlant (o de Ademar). Aquesta segona es la en que més
se pot comprobar la procedencia fedrina de tota la familia
dels Romulus vulgaris, o síen les coleccions de faules llati
nes en prosa atribuides a Rómul durant la edat mitjana.
(d) Les fabulistes latins depuis le siècle d'Auguste jus
qu'à la fin du moyen tIge, par Léopold Hervieu.r.— 5 volums
en 4.t — París, 1893-99.

d'animals y ocells'. Aquests eletnents provenen,
Calita y Dimna, de un lii
segons totes les apariencies, del
bre anàlech al Scndebar, de les faules aràbiques de Lok
man, etc., materials indians tot plegat.
En quant al Poggio, es un autor italià bastant més cone
gut, perque es d'època un xich menys reculada y, sobre tot,
d'un país literariament més estudiat que'l nostre: nasqué

d'August y la

mitjana.
de la importancia d'aquests

fi de la edat

Pera donar una idea

mate

aquell
aràbigs, part

de faules y versos,

part d'exemples

y setn

> blances

6-1912

1

171
en 1381 y mori en

1459, fou seéretari apostólich y gran co
leccionador de manuscrits d'autors classichs. Deixà com
post en llatí un recull anomenat Faceciae, hont se troben
anècdotes de tots colors (algunes vegades ben pujades de
tó); recull qui no fou publicat fins uns quants anys després
de mort son autor yen el qual han anat a cercar materials
els contistes italians y francesos, sense excloure-n el meteix
Boccacci (1).
Alfonso y Poggio representen al costat d'Isop aquella
tendencia inicial de la faula a desenrotllar-se en forma de
contalla o anècdota de simple entreteniment, essent-ne una
manifestació característica dins la literatura francesa'l fa
bliau, del qual s'ha donada la exacta definició de conte, en
vers, pera fer riure, havent estat obgecte d'un aprofondit
estudi per part de Mr. Joseph Bedier (2).
A base dels elements que acabèm d'examinar, un met
ge alemany de les darreries del
segle. el Dr. Enrich
Steinhiiwel , tingué la pensada de formar y fer imprimir
una compilació faulística, a la qual se déu que uns materials
de tan diverses procedencies hagin devingut, encara que
ab certes modificacions, per sempre més inseparables, me
reixent arreo el favor del públich; y això en forma tal, que
les reproduccions, en distintes
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llengües, que d'aquella

afor

tunada

publicació s'han vingut fent, arriben a constituir una
veritable familia bibliogràfica, dintre de la qual té'l seu
lloch el nostre ISOPET català.
Fou a Ulm, la ciutat alemanya hont practicava l'art en
cara jove de Gutenberg un estamper anomenat Joan Zeiner,
que'l referit doctor feu publicar el seu llibre, avuy quasi in
trobable, en lletra gótica y decorat ab multitut de gravats
al boix (3). Aquest llibre, constituit per una copiosa selecció
de
faules en llatí acompanyades d'una traducció alema
nya del propri Dr. Steinhüwel, no porta la data d'estampa
ció: emperò, tenint en compte que la primera edició de la
compilació llatina de Remici hont se conté la Vida de l'Isop,
es de l'any 1474, y que ab data de 1486 ja's troba una reim
pressió del sol text llatí del Dr. Steinhüwel (Gerard Leeu,
Amberes), la data de la impressió d'Ulm ha d'esser com
presa entre aquelles dues dates extremes: devers 1480.
La compilació del doctor alemany comprèn els mate
rials segiients:
1) Un exordi en alemany en que's dóna compte de la
materia de que tracta'l llibre y hont, ademés, s'explica en
termes molt generals quina cosa es la Faula y quins són els
seus especials caràcters.
2) La Vida de l'Isop en Ilati, ab la traducció alemanya
a continuació. Com ja s'ha dit, aquesta Vida, atribuida a
Planudi, fou posada per Remici, en 1474, enfront de la seva
compilació de les Faules d'Isop.
3) Els quatre llibres de les FAULES D'ISOP segons se
troben en els aplechs mitg-evals de Rómul (Romulus vulga
ris). Cada llibre comprèn vint faules, seguint al text Ilati en
prosa de quiscuna, la traducció alemanya,
igualment en
prosa, y una parafrassi llatina en vers de la respectiva fan
la. Les parafrassis cessen a
partir del quart llibre.
4) Les faules Extravagants d'Isop (Extravagante Esoni
antique); o sia un aplech de disset faules atribuides a Isop,
al final de les quals declara'l compilador: aseripte
Esopo,
nescio si vera vel fiete.
(I) Reservèm pera després l'estudi dels materials em
prats pel compilador de l'Isover a Alfonso y Poggio.
(2) Les PUbliaux. Etudes de liltérature populaire et d'his
toire littéraire du mo•en
tlge, par joseph Bedier.—París, 1895.
(3) El text, mes no'ls gravats, ha estat obgecte d'una
reproducció moderna: Steinhdwels Aesop herausgegeben von
Hermann Oesterley.— Für den Litlerarischen Verein in Stult
gari, . Tübingen, 1873.

Remici (Al/que Esopi fabule novi trans
Remicii) les quals són en nombre de disset, y segons
declaració del compilador posada al final de les meteixes,
són extretes de la translació de Rantizio d'Arezzo (Remici)
perque no figuraven en els quatre llibres de Rómul.
6) Les faules:d'Aviano en nombre de vintisset. El text
llatí d'Aviano es en vers, y segueix a cada faula, com sem
pre, la traducció en alemany.
7) Faules d'Alfonso y Poggio. Són en nombre de vinti
très y, més que faules, venen a esser, com hem dit, verita
bles contalles de curta extensió, sobre
temes bon xich lliu
res algunes vegades.
8) Acaba'l volúm del Dr. Steinhi3wel ab un repertori
en alemany, y per ordre alfabètich, de les materies sobre
que versen les faules.
5)

Les faules de

lalionis

quant al pràlech, 1), pot esser Ilegit en català en la
edició (pàgines 3 a 6): la traducció es fidelíssima, Ile
vat d'algún detall de que havèm d'ocupar-nos després. La
Vida de l'Isop, 2), també està traduida al català en el nos
tre ISOPET y va reproduida en les pagines 7 a 62 de la sus
dita edició. Les vuytanta faules del Romulus
vulgaris en
quatre Ilibres, 3), formen també'Is quatre primers llibres de
l'IsopET català, ab les soles diferencies de la inclusió d'una
faula nova al llibre primer y de la substitució d'una altra
faula al llibre segón.
Deixant de banda'l repertori en alemany, 8), qui ha es
tat substituit per la taula o índex en les traduccions, les
seccions, 4), 5), 6) y 7), reapareixen també en l'IsopET ca
talà, y formen en ell altres tantes agrupacions capçades per
En

nostra

rúbriques qui tradueixen

més o menys exactament les de la
edició Ilatí - alernanya. La comparació de la edició d'Ulm
ab la catalana de 1550

(reimpresa en 1576), ens revela que
dites seccions no són pas les meteixes en
el text català que en l'alemany, y que alguns elements nous
han vingut a afegir-s'hi. Mes com això ja ve potser de més
Iluny que de les edicions catalanes, ho passarèm per ara de
Ilarch; y dirém, pera justificar la detenció ab que hem trac
tat de la edició Steinhüwel, que ademés d'esser el lligam
material d'una bona part d'elements faulístichs de la edat
mitjana, es ella'l punt de partida dels IsopETs francesos,
castellans, anglesos, holandesos y catalans, tots els quals
no són sinó traduccions de la famosa compilació del metge
d'Ulm, reproduides després, en infinites edicions, fins als
nostres díes.
En totes aquestes traduccions y en la majoría de llurs
reproduccions successives no es solament el text y la distri
bució de materies de l'IsopET llatí-alemany que hi són apro
fitades, sinó ademés la ilustració, podent-se dir que les
vinyetes en boix que feu gravar en Joan Zeiner pera'l fabu
lari del Dr. Steinhüwel han estat imitades y reproduides
moltes més vegades potser que la més gran obra d'art qui
al món sia.
Cemença per traduir al francès el Ilibre del Dr.
un frare agustí de Lyó, de nom Julià Machault (escrit
Macho), y aquesta traducció vegé la Ilum en dita ciutat
francesa l'any 1480, o potser abans si's té en compte la
existencia d 'altra edició sense lloch ni data d'impressió,
que alguns creuen anterior a la de 1480; aquesta es obra
dels impressors Nicolau Felip de Bernsheym y March Rein
hardi.
La edició anglesa més antiga del Fabulari d'Ulm es
obra, lo meteix en quant a la traducció que a la estampa
ció, del cèlebre tipògraf Caxton, el qual la publica en 1484,
havent feta del text francès la seva traducció anglesa.
El text holandès data de 1485; fou traduit del francés
y publicat dues vegades aquell any per l'impressor Gerard
algunes faules

6-1912

de

5*

173

Londres en 1824. Després d'aquestes edi
incunables, ne venen moltes més. Hervieux (1) dóna
referencies de les següents: Sevilla, 1526; Amberes, 1546;
Toledo, 1547; Toledo, 1553; Sevilla, 1562; Amberes, 1607;
Madrid, 1657; Amberes, sense data; Madrid, 1728; Madrid,
sense data (començos del segle xix); Barcelona, sense data
(també de principis del xix); Barcelona, 1815; Madrid, 1815,
y Madrid, 1818. El Sr. Menéndez y Pelayo (2) n'ha citada
ademés una de Segovia, de l'any 1813; y nosaltres n'hem
vistes una altra de Madrid, del 1644, y dotze més de Bar
celona, dels anys següents: 1751, 1796, 1821, 1835, 1844
(dues), 1845, 1848, 1856,1857, 1880y 1882; total trenta edi
cions castellanes. N'hi han d'haver encara d'altres, sobre

Leeu; la primera, en quart, a Gouda; la segona, en foli, a

bres anunciada a
cions

Amberes.
La versió castellana sembla feta directament del text
Steinhi)wel, al menys per lo que de la edició prínceps se
pot judicar: es aquesta la feta a Çaragoça l'any 1489, per
Johan Hurits. Una segona edició castellana apareix en 1496
de

a
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Burgos,

per

Fadrique Alemàn;

esmentant-se també una

edició de

Tolosa, de 1489, la existencia de la qual ha estat
posada en dubte per alguns bibliògrafs, Haebler entre ells.
De la edició de Çaragoça se'n conserva un exemplar a la Bi
blioteca de l'Escorial; de la de Burgos n'hi ha un exemplar
a la Nacional de París; y, en quant a la suposada de Tolosa,
es sols una referencia treta del catàlech d'una venda de lii
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ISOP LLATÍ-ALERIANY DE STFINECAVEL

1

Francès, c. 1483
Anglès
1484

tot

de Barcelona, fetes durant els segles xviii y xix, car

teix de Catalunya.
La versió catalana de l'Isop de Steinhüwel sembla pro
cedir del text castellà, y té totes les apariencies d'esser feta
en el meteix quinzèn segle. Per això són molts els qui creuen
en la existencia d'un IsorE7 català incunable, y tenir-ne la
confirmació en un document que publicà en 1875 el Sr. Ba
laguer y Merino (1). Es aquest document el memorial o in
ventari de les existencies del llibreter barceloní Pere Posa,
fet en 8 de març de 1498, hont, entrels llibres inventariats,
s'hi troben Hysops en nombre de 17 exemplars. Es cert que
(I)

Calendari català de

l'any 187.5, pàg. 74.

Castellà, 1489

Holandès
1490

a mesura que la nostra gent aprenía'l castellà a les esco
les, anava deixant lo propri per lo dels altres: així l'Isop
castellà arribà quasi a suplantar
català dintre me

també

7

(ULM, c. 1480)

Català
14.

esser d'alguna de les edicions castellanes,
traducció llatina de l'erudit Llorenç Valls, impresa
a Valencia devers 1480, y reimpresa en 1495; quedi la
qüestió pera resoldre fins que noves investigacions facin
Ilum en aquest assumpte.
En tant que aquesta suposició no's confirmi, haurem
d'aténdre-ns a les dues edicions gòtiques del xvi° segle que
forem els primers en fer conèixer y ab les quals intenta
rem (3) una restitució del primitiu text català de les FAULFS
D'Isop, pera substituir el gens literari, y quasi ininteligi
ble de tan corromput, qui apareix en la major part d'edi
cions dels segles xvin y

podrien

o de la

(1) Les fabulistes lalins. —Vol. I, pàgs. 424 y seg.
(2) Orígenes de la Novela.— Vol. I, pág. XXXIX, nota.
(3) En la nostra tan citada edició, qui forma'l primer
volum de la « Biblioteca Catalana'.
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caftedat ee Deloar:r oeu cadabucontentar fe
Det fen feria meo fercar tacada bu fe Deu conten
tar De vna:evnacontenta oebui‘genuo labecfa
tic amozo per fe alegrar:e faber tacaufa Del apetit Derm a
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tanoe vn gall.f. vna DC nofattrao noo contenta oe quín
5c bomcnorne oígue ta gallina eí no foo per entretenír
et bonoz ttao oonao:yo bo oírialc, (Deo cada bu eo ob
ligat oe bo guardar tantcom fer fé pugazper al pzefent:
no bovutt6ctatrar. )ce tuquem 6manee la quettio:Dir
ta gattine que pzengueo erimple De effer contenta ab to
teu. Car cofa eo mott plafent a Deu qoant víucn 000 en
vna carn:arícom cIlbo mana«
•

ifinte$

P38, foncb effampadalapzefent

obza appelía

da oct claritrím Wop:yttoziat baPticadce tee falltee De
oc

auíano:tbotímowot Stfonço:r lbogío

ab attrto crtrauaganto.0 ara nouament a fegídee,
la molt nobta elutat oc .Barcelona,»er
joan Caricoamozoo. adefpefeo oc 3o
15o2ttola tíbleter
tany Q),
•

ZiElj,oe juny*

Darr

era

plana

de

català de 1550

Ilibre de LES FAULES D'IsoP estampat a Barcelona
1550, per Joan Carles Amorós, pera'l flibreter Joan
Guardiola, formava un voltim de cent trenta fulls ab folia
ció romana, repartits en quaderns de vuyt fulls, y un plech
de dos al final, signats A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M,
N, 0, P, Q. R. L'únich exemplar conegut d'aquesta edició
està en poder del conegut bibliófil reusench D. Pau Font de
Rubinat, y apareix mancat dels fulls 1, 3 a 8, 12, 13, 17, 40,
73, 74, 79, 88, 97, 113, 120 y 127 (total dinou): l'attsencia
del primer p portada ens priva de conèixer el títol exacte
de l'obra, si bé cal suposar -lo semblant al de la edició
de 1576, qui fou una reproducció pura y simple d'aquesta.
Les dimensions actuals de les planes són 175 X 242 milíme
tres; y la caixa d'impressió, de 116 X 198 milímetres, conté
trenta vuyt ratlles de lletra gòtica en les planes qui no por
El

en

ten

gravats.
En quant

a n'aquests, són copies molt grosseres dels
meteixos boixos qui ilustren la edició original alemanya,
d'Ulm, semblants també als de la edició castellana de Çara
goça, si bé'Is d'aytal impressió de l'Hurus són molt supe
riors als nostres. El primer de tots, ocupant tota la plana
al revers de la portada, degué esser el de la efigie de
l'Isop (Esopus), que coneixèm per la edició següent, y que
sol reaparèixer, més o menys mal copiat, en la majoría
d'Isopets castellans y catalans.
Aquesta edició fou reproduida, com ja s'ha dit, en 1576,
en un format semblant, utilisant els meteixos gravats, y se
guint al peu de la Iletra'l text, desde'l prólech a la darrera
faula; ostenta'l títol segilent: Libre del sani he clarissim
fahulador Ysop, ystoriat e no/al als marges del libre, ara
nouament

corregit. Eslampat

en Barcelona en casa de Sanso

Arbus, Any .1LD.L.r.rvj. Forma un voltim de cent vintiquatre
fulls, f oliats els 120 primers ab xifres romanes y sense no
meració'Is quatre finals corresponents a la taula, distri
buits tots plegats en setze quaderns signats A, B, C, D, E,
F, G, H, (I), K, L, M, N, (0), P, Q (1), de setze planes tots
ells, llevat el darrer, qui sols ne té vuyt; les dimensions
actuals de les planes en l'exemplar qu'hem tingut a la vista
són 145 X 200 milímetres y les de la caixa d' impressió
115)< 180 milímetres unes planes ab altres. La lletra es del
tipo dit gótich, a rahó de trenta set o trenta vuyt ratlles

composició en les planes plenes qui no contenen gravats.
L'exemplar aquí descrit pot esser únich (2): no'n conei
xèm cap més que aquest, ni sabèm de ningú qui n'hagi vist
d'altre igual; essent de doldre solament que la mutilació
soferta pel llibre de sos folis 65 a 72, y 105 a 112 (signatu
res I y 0), no'ns hagués permès fer del tot complet el tre
vall de reconstitució que'ns emprenguerem, al publicar la
de

nostra

176

BIBLIOFILÍA

175

edició catalana de les FAULES en vista de lesde 1550

y 1576. Ab tot y disposar dels dos exemplars, els quals se
completen en molts indrets, no poguerem procurar-nos una
bastant petita dels materials declarats per la taula del

part
llibre. Y encara, tenint en compte que'l text castellà de Ça
ragoça yles edicions catalanes més modernes reprodueixen
aquests materials, podèm dir en definitiva que la perdua del
text català de l'Isop queda limitada a una sola fattla, la qual
era intitulada E.rimpli del Sacerdot ignorant, que no figura en
el text de Steinhtiwel ni tampoch se troba en la edició prín
ceps castellana, y apareix com interpolada al text català.
Ja hem dit que'l text català de les F1ULES D'ISOP ens
havia feta tota l'impressió d'esser traduit del castellà, y
aquesta suposició pren cos en les rahons següents:
(1) Els quaderns (I) y (0) manquen en l'exemplar que
descrivim.
(2) Forma part de la importantíssima biblioteca Agui
ló, que adquirí posteriorment l'Institut d'Estudis Catalans.

En la freqüencia ab que's troben en el nostre text
vocables d'indubtable origen castellà.
h) En el fet de contenir materials qui, no provenint del
text de Steinhtiwel, se troben ja en la primera edició caste
llana, com es ara la faula De la Rabosa, del Gall y dels Goros
(pág. 113), substituint en abdós textes, castellà y català, la
faula De junone et l'enere et aliis feminis del de Steinhtiwel.
c) Per certes analogies del text castellà ab el llatí qui
no trascendeixen al català, com es ara en el títol de la fau
la De pavonc, junone et liscinia, traduit al text castellà per
De juno y del pavón y del ruyseflor, y qui devé en català
Dela Deessa y del Pagó y del Rossinyol (pàg. 134); lo meteix
De cornice et ove, De 12 corneja y
que en el titol de la faula

oveja, mal traduit al català per De la Cerva y de la
(pàg. 149), essent cerra la femella del cervo y en res
semblant a l'au qui's diu gralla en el nostre idioma.
Emperò, en cambi, s'ofereixen en el text català algunes
particularitats qui fan creure que la versió catalana havfa
de la

Ovella

presencia del text de Steinhtiwel. En primer
lloch, materials del text de Steinhtiwel qui no's troben en
el text castellà de Çaragoça, reapareixen en la versió cata
lana. En efecte, de les vintisset faules d'Aviano de la edició
de
d'Ulm, sols vintidúes n'apareixen en la edició prínceps
Çaragoça, mes totes vintisset són en el text català: vintissís
agrupades sots el nom d'Aviano y una de fugitiva (Dels
quatre hous) que no sabèm per quina rahó passà a interpo
sar-se entre la IX y la X del grupo d'Extravagants del nostre
d'esser feta en

text. Lo meteix passa ab Les Colectes d'Alfonso y Poggio, qui
de les
són vintitrès faules en el text de Steinhtiwel, alguna
en el text castellà pera reaparèixer en

quals desapareix

català. Això y la manera característica en la traducció cata
lana d'anteposar a cada actor (home o esser personificat)

epítet o qualificatiu quasi sempre molt just
permeten atribuir a l'autor de la versió certes
facultats literaries y la possibilitat de que hagués pogut
de les faules un
y oportú,

servir-se del text castellà com intermediari, tot tenint a la
vista'l text llatí del metge alemany. Creyèm que, en l'ac
tual estat de les nostres investigacions, es precís aténdrens
la influencia
a n'aquesta hipòtesi darrera pera explicar
castellana que creyèm veure sobre'l text català, car fóra
temerari voler atribuir una primacia al nostre text y fer
del castellà una traducció del català, mentres no surtin pro
de
bes de més força, com ho fóra tal vegada la reaparició
l'Isop incunable, del qual ne tenía exemplars pera vert-' re
el llibreter Pere Posa.
Una altra qüestió pren cos als ulls del qui compara les
versions de les FAULES D'ISOP en el text Ilati-alemany de
castellà de Çaragoça y català que reproduirem: y es
la relativa als orígens de l'IsopET ibérich, fos català o cas
tellà en sos principis. En Jacobs fa autor de la versió caste
llana (ell no sembla haver reparat en la catalana) a l'Infant
Enrich, d'Aragó y Sicilia, el nom del qual apareix en aquella
en 1498

d'exordi qui precedeix la Vida de l'Isop (vegi-s pla
3, ratlla 26, de la nostra edició): « Lo qual vulgar y tras
¡llustre y
lació se ordena per contemplació y servici del
excelentissimo senyor don Enrich » etc. El Sr. Menéndez y
Pelayo diu (1) que la versió de l'IsoPET fou feta per ordre
del referit infant don Enrich d'Aragó, conegut per Infant
Fortuna, qui era virrey o Ilochtinent general de Catalunya
en 1480. Ab tot y que això sembla en realitat despenrIres
del text meteix, cal tenir en compte que'l próleg hont es
contenguda aquesta noticia es traducció quasi literal del
pròleg en alemany que posà'l Dr. Steinhtiwel enfront de
la seva edició: no's tracta aquí sinó de la substitució d'un
mena
na
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Obr. cit., vol. I, pag. XXXIX.
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d'un prócer alemany «ze lob und cre
paragraf
dem durchlüchligistetz fürsietz und herren, herren Sigmun
den, herczogen zuo Oesterrich» (a llaor y honor del prín
cep ysenyor, senyor Segimón, duch d'Austria), per altre ab
el del nostre virrey, personalitat la més prestigiosa als ulls
ab el nom

Faula 16. Del Marit y de les Mullers.
17. Dels Galls y de la Perditt.
—
18. Del Castor.
-

A partir de les dues edicions gòtiques de que acabèni
ens resta encara a

elements d'una

immoralitat manifesta, y els quals no era pas
dintre un llibre qui mereixia per part del
públich de bona fe una tan significada estimació.
Aytal mutilació afecta principalment a dos indrets del
llibre, qui corresponen a les dues llacunes senyalades an
teriorment en 1 exemplar de 1576, y que la nostra edició
de 1908 presenta soplertes en la forma que ja diguerem;
de rahó conservar

essent de notar que la revisió de que degué esser obgecte
tot el text, deixà sentir-se així-meteix en certs
episodis
molt irreverents pera la
religió, com, per exemple, en la

faula Del Llop que's vanta jo/lament, de la qual ne fou supri
mida una gran part al fibal de la meteixa
(1).
Les faules totalment suprimides en la edició de 1642,

estampada pels Matevat,

són les segiients:

Marit venader.
De

la Dóna y del Mercader, yde sa Sogra

vella.
-

.xv.

Pogio: de la Muller y del Marit

De

De la Dóna y de les Criades.
Gallina.
21. Del Porch senglà y de l'Ase.
22. Del Vell y de la Mort.
20. De la

23. Del Corb malalt.
—

24. D'Arión y del Delfí.
quals la 16 no es sinó la .xvj. de Remici, primera
ment suprimida y aqui restablerta ab modificacions; y les
20, 21 y 23, reproducció dels temes .xxiii. d'Aviano y .xj.
y .xix. del llibre primer d'Isop, respectivament. Totes elles,
ab la sola excepció de la 20, quedaren desde aquell moment
en substitució de les supritvides per
afegides a
immorals o irreverents (1), y així les retrobèm en quasi
totes les reimpressions posteriors.
de

les

Al

analisar en les planes precedents la composició de
hem degut senyalar la D1SCIPLINA CLFRIC1LIS del

jueu convertit Pere Alfonso, com un dels principals vehí
cols de transfusió d'elements índichs en el més
popular dels
nostres fabularis mitg-evals. Dirém alguna cosa més sobre
aquesta obra, encara que sols una petita part de la meteixa
hagi vingut a integrar-se, com s'ha vist, en la nostra lite
ratura.
Durant un cert

Del llibre V (2) (Extravagants):
Eximpli del Sacerdot ígnorant.
Del Ilibre VI (Remic(:
Faula .xvj.
Del Marit y de les dues Mullers.
Del llibre VIII (Collectes):
Faula .x.
De la Dóna jove y de son Marit, de sa So
gra, y de l'Adúlter.
.xj.
De la Vella que enganyà la Dèna jove ab
la Goceta.
—
Del Cego y de l'Adolescent adúlter.
.xij.
—
.xiij. De la astttcia y art de la Dóna contra son
.xiiij.

—

considerar una darrera

transformació soferta pel nostre ISOPFT, abans de que po
gués influir ab tot el pes de ses repetides edicions damunt
la conciencia popular. Ens referim a la exporgada de que
fou obgecte desde la tercera de les reimpressions
que tenim
conegudes, o sia la de l'any 1e42, afectant a determinats

-

19.

—

del traductor.

d'ocupar-nos,
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tancat

temps s'havía considerat com a catalana
antiga traducció de la DISCIPLINA contenguda en un có
dex de les darreríes del
segle, existent a la Biblioteca
una

Nacional de Madrid; emperò en Milà y Fontanals (2) ja va
declarar que no era catalana, sinó bearnesa, y això meteix
ha resultat de l'estudi del llenguatge, fet per M. Jean Duca
(3), ab motiu de la publicació del text de que's tracta.
d'Alfonso, en sa forma original, ofereix el ca
ràcter dels llibres índichs qui serviren a l'autor de norma
pera compondre'l seu. No solament emprà'Is materials
faulístichs a les fonts literaries que en altre lloch hem apun
tades, sinó que també, a l'exemple d'elles, subordinà totes
les faules a un argument principal: un pare amonesta a son
fill, esplicant-li successivament els apólechs qtti formen
l'aplech, intercalant a la seva narració gran nombre de sen
tencies y proverbis de filosofs y moralistes antichs.
min

El llibre

en lo

-

-

.xvj.

colomer.
De la Dóna que parí un infant per la gracia
de Déu essent lo Marit absent.

.xvij.

Del

Diable y de la Vella mala.
Del Sacerdot y de son goç y del Bisbe.
.xxiij. De la Dóna vittda y de l'Hipècrit.
Exemple d'un Sacerdot confessor indiscret.
Faula .xxiiij. De una Dóna que acusava a son Marit
Com a resultat d'això, el darrer llibre o secció de les
faules Collectes quedà reduit quasi a la meytat de lo que
fou en un principi. Pera obviar aquesta reducció, compen
sant-la en la quantitat de
faules, ja que no en la extensió,
a partir de la edició
qui segueix en ordre cronológich, im
presa a Barcelona en 1682 per l'Antoni Lacavalleria, s'hi
troben afegides les faules així titulades:
En el llibre VIII (Collectcs):
Faula 15. De la Llebra y de la Tortuga.
-

.xx.

—

(1) Lo suprimit comença ab els mots:
parlint-se de
alli (ratlla 6 de la
pàg. 175, en la nostra edició) y comprèn
tot lo restant de la faula.
(2) Data també d'aquesta edició l'assignació ordinal
de Llibres V, VI, VII
y VIII atribuida a les quatre sec
cions de faules afegides als
quatre llibres (I, II, 111 y IV) del
Roma/as vulgaris.

(1) Precisament a lo pecaminós qui es llar especialissim
atractitt, se pot dir que deuen aytals faules els honors d'al
gunes reproduccions destinades als bibliòfils:
En un llibret gótich de «Consells, e faules e al/res 11c
gendes en la nostra Ilenga materna, del catorzen e quinzen
segle, novarnent, o per primera vegada donats a la llum. Bar
celona, Any .11.Deecciv•, se troben, foli Fj., les «Faules de
Pogi e de Pere Anfós, Treles de unes Colectes del quinzen se
gle», les quals faules són: Del marit/anca/ en lo colomer, Del
-ecch e del adolescent adultre, De la astucia e larl de la dona
contra son marit vinader, De'un engan e falsia sotil que una
fem bra jeu a son gendre, De una trufa e engan que un cler
gue a una fuhia jeu. Er.cara que arreglades aspirant a una
més correcta redacció literaria y ortogràfica, aquestes fau
les (Ilevat de la darrera) són trassumpte del text gótich, del
qual notoriament disposà l'anonim reproductor.
En altre volumet, també gótich, •Cobles galants, /re
les del Cançoner de Turmo, recondil en la Universital de Ça
ragoça: Are per primera vegada ordenades e entegrament
stampadcs. En Barcelona: Any .ILDeccev» se troba, foli Cj.,
la Faula de una dona qui acusava son marit; trela de unes
Colectes en lo selzen segle stampades.
Finalment, sots el títol de «Facecies llèpoles», s'es publi
cat no fa molt un llibret contenint una selecta de lesfaules
o anècdotes de Poggi y d'Alfons, triades ab igual criteri
que en les publicacions susdites (Barcelona, 1910).
(2) Obras, III, 492.
(3) Pierre Alphonse; Diseiplines de Clergie el de Morali
tès, traduites en gaseon girondin du X/V- XV siCcle. Pu
bliées... par jean Direamin. Tottlouse, 1908.
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nombre de Ics contalles de la DISCIPLINA foren
pel compilador alemany en el seu fabulari, segons
poguerem veure. Són les segiients, senyalades pels respec
tius títols segons la transcripció bearnesa, y ab la referen
cia dels que presenta l'Isopet català:
Un cert

DISCIPLINA

CLERICALIS

De l'arabian qui assaya sons

amitz.
De dus compainhons, I 'un
fut de Egipte, l'autre de

qui

de

mandet no rey; pág. 17.
Un home qui ana beindein

ha; pàg. 20.

pàg.

—En que

Alfonso amonesta les per
sones a la sabiesa y ver
dadera amistat.

astucia

y

La

.xiiij.— De la

vella.

femna qui concaga
son marit per lo conseilh

De una

de sa may;
Deu

pàg.

22.

fabley e deu Rey; pà

gina 24.
De un gentiu

home

cha sa moiltie en

pàg.

qui lei
garde;

25.

Espanhon qui bailha
son tresau a gardar a son
hoste; pàg. 30.
Deu filh deu paubre home;
pàg. 33.
De un

De un

rique home qui anabe

per une
sac;

ciutat e pergut un

Pàg.

De dus

borges e d'un billan

pàg. 39.
Rey; pà

gina 41.
De un

auset; pàg. 45.

Deu boney; pitg. 47.

tre

La .x. — De la Dona jove, y
de son Marit, de sa Sogra,
y de l'Adulter.

La .viij. — De les Ovelles.
.xj. — De la Vella que
enganya la Dona jove ab
la Goceta.
La .ij. — Dels diners aco
La

manats.

cura de l'oli acomanat.
— Sentencia de la

La

pecunia trobada.
La .v. — De la

fe y engany

dels tres Companyons.
La xviij. — Del Sastre mes.
tre del Rey y de sos
— De l'Aucell

.vj.
Pagès.

La

criats.
y del

La .ix. —

Del Llop, del Pa
gès, de la Rabosa y del
Formatge.

VII, VIII, IX, X, XI; XIII, ;IV; XVIII. Se troba també en la
DISCIPLINA (pàg. 16) la faula IV de la secció d'Extravagants;
emperò no sembla pas traduida d'Alfonso, sinó una redac
ció de distinta procedencia, d'hont tal vegada'l meteix Al
fonso la pendría.
Conservant la seva unitat literaria y quasi la totalitat
dels materials faulístichs qui'l formaren en un principi, pos
seeix la nostra literatura, a l'igual que moltes de les altres
el LLIBRE DELS SET SAVIS DE ROMA. Es

aquest,

tothimn, un enfilall d'apólechs Iligats per un sol ar
gument exterior. Vegi-s l'análissis de tot plegat:
Un emperador de Roma, quedant-se, a l'enviudar, ab un
seu fill únich, encarrega l'educació d'aquest a set savis de la
cort. Els set mestres volen evitar que del tracte ab altres
gents pugui el príncep rebre algún mal exemple o ohir
com sab

(1 )

savis, mitjançant Ilurs arts, esbrinen quin sía'l
propòsit de la Emperatriu al fer-los demanar l'in
fant; la predicció dels savis es la de que això portarà la mort
del príncep y la d'ells tots set. Emperól jove, qui també
practica les càbales dels seus tnestres, comunica a n'aquests
que'l perill pot esser esvahit si ell, al presentar-se a son
pare, deixa transcórrer els set primers dies sens pronunciar
pervers

Es, donchs, de la incumbencia dels set savis el

que successivament
ments apropriats, el

s'encarreguin

de

justificar

ab

argu

mutisme de l'infant enfront del pare y
de la madrastra Quiscún dels savis s'obliga a estalviar-li la
dia, parlant a l'Emperador, si aquest no refusa
ohir-los.
Arriben a la cort, y I infant es tot seguit víctima d'una
mort per un

de la seva madrastra, la qual l'acusa, davant de l'Em
perador y de la cort tota, d'haver atentat contra'l seu ho
nor. El pare, justament enfellonit, resol el càstich immediat
de tan vilana acció, ordenant sia penjat el seu fill, lo qual
ha de tenir lloch el segiient día. Aquella nit la madrastra,
pera més afermar dins l'anim del sett marit la resolució
presa, reconta a n'aquest l'exemple del pinatell, qui fou
causa de la mort d'un pi gran del qual aquell procedia.

intriga
La .iij. — Sobtil invenció de
sentencia en unacausa es

Per manera que, dins la secció de les Colleetes del nos
Isopet, són de l'Alfonso les faules I, II, III, IV, V, VI,

d'Europa,

Em
a la

successió.)

un sol mot.

35'

anant Ittr camyn;
Deu cordurey deu

damnatge de

la

Els set

Dona y del

Mercader, y de sa Sogra

21.

en

príncep, pera reservar als fills qu'ella espera tenir de 1
perador tots els benifets de son Ilinatge y els drets

COLLECTES de l'ISOPET

primera faula.

marit venader.

nacge;

vegada retingués

y del Geperut.
La .xiij. — De la

La

art de la Dona contra son

home qui ana en pelegri

que tal

La .vij. — Del Metreficador

LES

Baldac; pàgs. 3-8 ( I ).
De un berssificador

qualque villania

educació rebuda, y's concorden ab l'Emperador pera
transladar-se ells y la criatura a un lloch dels encontorns
de Roma, molt delitós y agradívol, emperò tancat a l'accés
de tota persona estranya.
L'Emperador, passats alguns anys, es request pels setts
súbdits a que prengui nova muller, a lo qual accedeix, con
fiant als meteixos cortisans seus el trevall de cercar-la tan
noble y cortesa com era del cas. Se casa l'Emperador, y, al
cap d'un cert temps, la nova muller dóna entenent al seu
marit de que faci venir el seu fill — fillastre d'ella,—al qual
se proposa considerar talment com si Ii fos propri fill. (La
veritable intenció de la madrastra es tractar de fer perdre'l

admeses

Un
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Les pàgines segons la edició de Mr. Ducamin.

L'endemà'l primer dels set savis, Bencills, esplicant a
l'Emperador per la seva part l'exemple del goç, qui fou mort
per son mestre, després d'haver salvat la vida d'una cria
tura d'aquest contra una serp qui s'era introduida al breçol,
consegueix diferir la execució de la sentencia. Emperò, a la
nit, la pérfida muller exacerba de bell nou l'odi de l'Empe
rador contral príncep, relatant-li'l conte del senglà qui fou
mort per l'astucia d'un rústech, qui abans l'atipà de fruyta.
En els díes successius se repeteix lo d'aquest primer
día, oposant els savis, per ordre, sengles exemples a les
insidioses atlegacions de la Emperatriu. L'ordre y contin
gut d'aquestes contalles són els següents:
Segón día: el savi Encilles esplica a l'Emperador el cas
d'Ipocras, qui, per gelosía professional, auccí son nebot,
metge com ell y després essent malalt no pogué utilisar ne
la ciencia pera guarir-se, y morí també.
Aquella nit la madrastra conta'l cas del cortesà d'Octa
vià, encarregat, juntament ab un seu company, de la guarda
del tresor d'aquest emperador; el cortesà y un sett fill en
tren de nit al lloch del tresor, que l'altre guardià vigilava, y
prenen una pedra de pren del susdit tresor; una de les nits se
güents, no volent creure a sa muller, qui lo'n volia dissuadir,
sinó al fill, qui Ii ho aconsellava, tornen a la torre del tre
sor, emperól pare cau, al passar davant, dintre una caldera
de pega posada a posta per l'altre guardià; el pare, pera
salvar el seu honor y el del seu Ilinatge, mana al fill que Ii
talli'l cap y se l'endugui; aquest ho fa així, quedant el cos
del pare dintre la pega,
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L'endemà la viuda y les filles, sense voler, delaten ab Ilurs
plors la mort del pare; emperól germà, al punt d'entrar la
justicia a la casa, se fereix ab el propri coltell, y així pretex
ten esser

aquesta la causa de llar plant.
Tercer día: el savi Lentules esplica'l conte de la muller
adúltera qui, essent sorpresa fól a de casa per son marit,
aquest la tanca al carrer y no vol obrir-la; emperò la dóna,
fingint-sedesesperada, tira una grossa pedra dintre'l pou; el
marit creu, pel soroll, qu'es ella meteixa qui s'hi es llençada,
devalla pera socórrer-la, emperò mentrestant la muller as
tuta's fica per la porta qui era romasa oberta, y tanca'l
marit fóra. Es el marit aleshores qui se les té d'heure ab
les guaytes qui van patrullant per la ciutat pera apoderar-se
dels trenuytadors, y ha d'anar a passar la nit a la presó.
La madrastra refereix a l'Emperador el cas del senescal,
qui, per interès, Iliurà sa propria nuiller al rey, malalt, al
qual els metges havíen prescrita tan singular terapèutica.
El senescal, sense fer cas de la resistencia de sa muller
a una cosa tan

monstruosa, la obligà, comptant que'l rey no
coneixería l'engany, fent que abans de l'auba la muller des
aparegués del seu costat; mes, havent vingut la claror y
essent descobert el cas, davant les protestes de la dóna per
sa ignocencia, fou el senescal despossehit de totes les ho
nors, per creure'l rey que qui per interès s'era feta traició a
sí propri, mal podría no esser traydor als demés.
Quart día: Melquider, altre dels set savis, narral fet de
la dóna sagnada pel seu marit vell, al qual ella havia juga
des unes quantes tretes de mal gust pera probar-lo si seria
prou pacient pera soportar el càrrech de cugucía que trac
tava d'endossar-li. El marit, aparentant resignar-se sempre
per l'amor qu'ella Ii inspirava, fa venir un dial barber, al
qual obliga a sagnar la seva imprudent muller en abdós
braços, deixant-la poch menys qu'exànime.
Oposa a n'aquest exemple, la Emperatriu, el de l'encan
tador Virgili. Aquest havía encès ulia foguera màgica
nit, al costat de la qual fou construida una
torre, ab un guardià de bronze armat d'un arch, ab un rètol
•
A qui'm fereixi, tiraré, y la foguera s'apagarà.,
qui deya:
Un foll temerari tirà una pedra contra l'estàtua, y s seguí lo
que s'anunciava: la foguera s'apagà, y, lo qui es pitjor enca
ra, no havent estat castigat degudament el sacrílech, n'es
devingué la mort de l'emperador, essent Roma, hont això
passava, invadida d'exèrcits enemichs: la causa indirecta'n
fou l'haver-se fet enderrocar una altra torre, construida pel
meteix Virgili y la qttal, per arts màgiques, indicava de
cremant día y

totes les
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provincies de l'imperi l'estat de submissió o rebet
lía en que's trobessin, pera poder-hi concórrer tot seguit
(una mena de marconigrafía anticipada a les invencions
dels temps moderns); uns estrangers-espies, coneixedors
de la missió d'aytal torre, fingint haver descoberts uns tre
sors enterrats
prop del lloch hont aquella s'aixecava, in
duiren l'emperador a fer sotscavar els fonaments de la
construcció, la qual caygué enrunada, quedant l'imperi a
mercè dels enemichs, com ja s'ha dit abans.
El cinquè día fou el torn de Cató, altre dels
savis, el
qual esplicà lo ocorregut ab un mercader y son papagay.
Aquesta bestiola era de tan avisada condició, que refería,
punt per punt, al seu proprietari, tot lo que s'esdevenia dins
la casa mentre
aquell n'era ausent, y, entre altres coses, les
entrades y sortides d'un amich de la esposa; lo qual era fort
en despler del marxant. La muller, volent-se venjar del
papa
gay, unanit en que rebia l'amant perque'l marit era fóra,
imaginà picar ab una maça sobre'l terrat, pera fer veure
que tronava, simulà Ilampechs per medi de candeles ence
ses, yremullà l'aucell, fent-li caure aygtta damunt a travers
d'uns forats practicats a la teulada. El
papagay, l'endemà,

com solía, al mercader tot lo que la nit passada era
ocorregut, no deixant de parlar-li dels trons y llamps, y de
la pluja que havia degut soportar, sense que la dóna, ocu
pada ab l'altre, hagués curat d'aixoplugar-lo a n'ell. La dóna,
prevalent se del fet evident de que la nit passada era estat
serena corn la qui més, acusà de falsetat al papagay, con
vencent al marit de sa ignocencia. El
fou mort pel
marit indignat contra ses falces delacions.
La madrastra esplica pel seu compte'l fet següent: Un
emperador de Roma tenía set savis en la seva cort, qui
s'eren confabulats pera emparar-se de les riqueses de les
gents de l'imperi, aprofitant-se de que l'emperador havia

digué,

perduda la facultat del veure; emperóls savis nos donaven
compte de la causa d'aytal ceguera. A instancies de la em
peratriu són obligats elssavis a procurar pera que la malal
tía visiva de l'emperador sia prest guarida, y aquells reco
rren a l'encantador Merlí. El nou personatge intervé dient a
l'emperador que faci cavar dins la cambra hont dorm: al
fer-ho apareix una caldera qui bullía ab set bulls, essent
aixó la causa de la misteriosa ceguera de l'emperador.
Revela a n'aquest el tal Merlí que, fent escapçar l'un darre
ra l'altre'ls set savis, els set bulls de la caldera minvaràn
un per un y l'emperador recobrarà la vista. Y fet allò, suc
ceeix tal com se desitjava.
Josep, el sisè savi, ve oportunament a esplicar la histo
ria

(semblant per molts c nceptes a la intriga que tractava
combatre) d'una madrastra qui, després d'amagar la copa
de molt preu ab que'l seu marit bevía, dintre d'una caixeta
del fill d'aquell, al qual la dóna volia perdre, l'acusà del
lladronici. La caixeta es oberta, y trobada la copa, troceja
da de mala manera, dóna ordre'l pare de fer anegar dins la
de

propri fill; lo qual fet, intervenen els oncles de la
criatura, fan averiguacions y acaben per descobrir la mali
feta de la madrastra, la qual es cremada viva.
mar a son

Exemple de la madrastra: un pare tenía una filla, a la
qual deixava en excessiva llibertat y no reptava may, ni Ii
impedía que festegés, ni quels macips entressin en sa casa.
Un dels pretendents hagué de manifestar el desitg de ca
sar-se ab la noya, y aquesta, pera disposar de més Ilibertat
y pera apoderar-se dels béns del pare, fa que'l seu preten
dent el mati a traició, una nit al retornar aquell a casa.
Convençut una darrera vegada l'Emperador per l'exem
ple recontat de sa muller, dóna ordre al següent día de
Quan s'anava a complir aytal ordre, esdevé'l
savis, Aron, qui anuncia que'l deixeble haurà de
recobrar l'endemà meteix l'us de la paraula, segons que
pels estels Ii ha estat revelat.
L'Emperador convoca a tothóm pera'l dia següent, y, en
efecte, passats ja'Is set díes perillosos, l'infant parla, posa
de manifest l'acte imaginat per la madrastra pera fer-lo
matar l'infant.

darrer dels

perdre, y proposa a son pare un combat a ultrança, en el
un cavaller Iluyti per ell y altre per la falsa acusadora.
Realisat el combat, es vençttt el cavaller qui represen
tava la madrastra, y, en conseqüencia, declarada culpable,
aquesta es lliurada a la foguera.
Aytal es l'anàlissi del contengut del LLIBRE DELS SET
Savis ab que compta la nostra literatttra. El poema català
conté tnés de tres mil versos, acabant ab els següents, qui
declaren ben bé'l genre literari a que'l redactor de la nostra
versió entenia pertanyien els materials ab que s'era forma
da la narració tota sencera:
•Los aximplis son acabats,
e, si'ls avets be scoltats,
be hi podets aver apres;

qual
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historia d'aquest llibre, de procedencia oriental anti
quíssima, quedaría resumida dient que figura entre lesredac
cions de la forma dita occidental del Senclebar índich; empe
ró'ns serà fàcil ampliar la noticia ab algún detall més.
L'original sànscrit, com la traducció persa qui degué
servir d'intermediari pera l'aràbiga, y aquesta igualment,
se donen per perduts. Del text aràbich hagué de sortir-ne
La

la
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traducció siriaca, y d'aquesta la grega, feta a les darre
la onzena centuria per Miquel Andreópolos, ab el

ríes de

Syntipas; aquesta versió sembla esser la qui millor
dèu representar el text primitiu Hi ha, en segón lloch, una
versió hebraica, del segle xiii.é, feta probablement del text
aràbich, essent el nom de dita versió Mischle Santlabar (Pa
ràboles de Sendebar). Si esmentem el text aràbich dels Set
visirs (inclòs en el Ilibre de les 3/i/ y una nits), y el (,:endu
bete o Sentlebar castellà (1), traduit directament de l'arà
titol de

bich en el segle xrir.é, haurèm anomenat les principals ma
nifestacions de la forma oriental del Sentlebar.
Per lo qui fa referencia al grupo occidental de les ver
sions de la llegenda qui'ns ocupa, es encara més nombrós y
variat. A les acaballes del segle xii, el monjo Joan d'Alta
Silva donà forma Ilatina al llibre, sots el títol de Historia
fran
seplem sapientium Romae; després vingué la redacció
ano
cesa, mètrica, intitulada Dolopathos, obra d'un poeta
menat Herbert; encara una altra forma francesa, en vers,
del segle xii, y una en prosa, en el meteix idioma, del xiii;
finalment, una forma italiana ab el titol d'Erasto, aparegué

No podrèm parlar aquí sinó molt de passada del Ilibre
SANT GREGORI, PAPA, el text català del
existeix
en
dos
manuscrits, un del xiven y altre del
qual
xv•• segle, encara inèdits.
El senyor Jaume Bofarull, qui ha feta la descripció dels
dos còdexs, donà les rúbriques del primer d'ells, lo qual
permet veure la composició del text català, dividit en quatre
llibres corn l'original Ilati. Per la suscripció final que porta'l
susdit manuscrit, se veu que'l copista (no sabém si traduc
1340.
tor) se deya Bernat d'011er, y acabava sa tasca l'any
un fas
El meteix senyor Bofarull publicà més endavant
dels DIÁLECHS DE

(1), contenint alguns dels exemples dels Dialogorum
dos
(relatius a Sant Benet) seguint la lliçó del segón dels
de l'altre
còdexs per ell descrits, acusant un text diferent
més antich; per manera que són dues les versionsdel famós
la nostra
exemplari de Sant Gregori'l Many, que posseeix
cicle

literatura. Es de desitjar que la publicació integral d'a
quests dos textes no's faci esperar gayre.

Certs exemples del papa Gregori, alguns episodis de
vides dels sants, moltes tradicions de caràcter reli
giós, augmentat tot això ab altres materials anecdótichs
procedents del Valeni Maxim, y encara ab faules de pro
cedencia oriental y de les meteixes d Isop; heusaquí la
heterogènea composició del RECULL DE EXIMPLIS E MIRA
les

PER
CLES, GESTES E FAULES E ALTRES LIGENDES, ORDENADES
A-B-C, donat a Ilum pel benemérit don Mariàn Aguiló en
dos volums de la seva

impresa l'any 1542.

el
Per lo que toca a la nostra península, ha donat lloch
la
LLIBRE DELS SET SAVIS a quatre manifestacions, essent
més
d'elles la catalana,que ja hem estudiat ab tota de

antiga

tenció, la qual ens ha estat pervinguda en un manuscrit de
les darreries del
segle, conservat a la biblioteca muni
cipal de Carpentras. Les altres versions, totes tres en caste
llà, són: la de Diego de Cailizares (de mitjans del segle xv);
la impresa a Burgos en 1530, la qual, segons sembla, es la
meteixa que, refosa per en Marcos Pérez, continuava impri
mint-se el segle passat; y la de Pedro Hurtado de la Vera,
traduida de PErasto italià en 1573.
El text català, donat a coneixer, en 1878, per en Mussa
fia, ha estat reproduit no fa molt per la Societat Catalana
de Bibliòfils, de Barcelona. Aytal versió catalana, segons
el senyor Ignaci de Janer, autor de la noticia qui encapça
volúm de la edició referida, se colaciona prou exacta
ofereix
ment ab un text francès en prosa (2), ab el qual
l'analogía de no possehir l'exemple del darrer dels set savis
La .1Ialrona
(qu'en altres versions es el famós conte de
d'Efesa) (3); en el text català, com en el francès de referen
cia, el setè savi's limita a anunciar el desenllaç del con
flicte, acabant l'obra ab l'episodi de la batalla a ultrança,
talment com més amunt s'es detallat.
No sembla pas que'l text català de que'ns hem ocupat
hagi estat gayre popular a Catalunya: la major difusió as

solida entre nosaltres pel Llibre dels set savis de Roma
im
correspón a la redacció castellana d'en Marcos Pérez,
d'histories
presa a Barcelona repetidament en aquells plechs
xix (4).
qu'editdven encara'ls nostres romancistes del segle

no fa gayres
Aquesta versió ha estat publicada
de los engaños e los asayamiettlos
anys sots el títol de Libro
la Bi
de las mugeres. pel senyor Bonilla y San Martín, dins
blioteca Hispànica (Barcelona, 1004).

(I)

de Lincy; obr. cit.
(2) Publicat en 1833 per M. Le Roux
se troba
(3) Aquest cèlebre conte que, com tothórn sab,
en el llibre
ja en el Salyricon de Petroni, apareix igualment
faula
IX).
Les
Faules
d'Isop
(Llibre
terç,
de
(4) Una darrera estampació d'aquestes, d'indubtable
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Biblioteca Catalana (2).

conèixer
copiós exemplari de que's tracta'ns permet
la tnanca
l'esperit eclèctich dels compiladors mitg-evals y
de seny critich ab que's procedía a la formació a'aquesta
fa remarcar,
mena de corpus doctrinals. El propri editor
la desigualtat en el
dins el prólech de la seva publicació,
mèrit literari y encara en la moralitat que presenta aquesta
anèc
massa considerable de narracions devotes, de simples
dotes, de puerilitats y d'ingenuitats de tota mena, entre les
si un interès arqueológich
que hauría procedit fer una tria,
d'un
superior no hagués reclamat la conservació integral
Ilibre per tants conceptes digne d'estudi. El desenrotllo
les contalles, contrasta ab la
que presenten algunes de
El

concisió d'altres, per manera que, sense moures del RECULL
de
D'ExtmeLis, fóra possible anar seguint el desplegament
la faula o anècdota, en rondalla, y en noveleta exemplar,
els límits de concisió narrativa
sense, emperò, excedir may

imposats pel caràcter de la compilació.
ori
Aquesta apareix formada traduint directament dels
a contribució, segons se
ginals Ilatins•els textes posats
escrites en la
desprèn de les sota-rúbriques que conserva,
data del comen
Ilengua eclesiàstica. El manuscrit català
es un còdex en pergamí,
de
la
centuria,
y
quinzena
çament
la biblioteca uni
ab miniatures, qui's troba actualment en

versitaria de Barcelona.
Ben

conegut

es de

tothóm el Ilibre Ilati dels FETS Y DITS
compilat per VALLIZI MÁXIM, ab

MEMORABLES DELS ROMANS,
el nom del

qual, simplement,

era

coneguda

l'obra en la edat

consideració y mul
mitjana, havent assolit una grandissima
de
procedencia barcelonina, encara que ab peu d'imprempta
les obres
Madrid, ha d'esser po.sterior al 1876, perque entre
hi
del meteix editor anunciades en la coberta del quadern,
ha la historia de la guerra civil espanyola.

per
(1) Exemptis e Miracles de Sent Benel recomptals
cl'un Codex
Sent Gregori Papa en lo seu llibre dels Dialechs;
1910.)
català del quinzen segle. (Vilanova,
1881; completats ab un prólech pel

(2) Barcelona,

senyor

12

Angel Aguiló en 1904.
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tiplicant-se'n els tresllats

en la

llengua original

y

les tra

»

aplech bastant copiós d'anec lotes de ca
histórich, emperò d'una autenticitat a cada pas molt
discutible. Es el conjunt una interessantíssima visió de les
costurns antigues, y per això, sens dubte, es que'l Valeni
Màxim fou considerat pels nostres avis corn un dels histo
rials més dignes de crèdit. Emperó, com tothóm sab, ni la
ordenació dels materials respón a una successió cronolò
gica dels fets, sinó al caràcter dels meteixos, formant agru
pacions d'acort ab els temes glosats, ni sempre's reporten a
Se tracta d'un

ràcter

primera magnitut en la historia romana,
essent molt sovint de personatges anònims y ab circumstan
cies força imprecises. En resúm: nosaltres no hem sabut
de

may veure en Valeni

Màxim un historiador; es més aviat un
moralista a la seva manera, servintse d'exemples y anècdo
tes recullides dels llibres yde la boca del poble, exactament
com hem vist que s'eren formats els exemplaris
sobre tot el Recull

en el

mitg-evals,

qual apareix posada a

contribució l'obra del propri Valen.
La compilació de que tractèm fon traduida en nostre ca
talanesch, devers l'any 1390, per Frare Antoni Canals, de
a ordre dels frares predicadors; el traductor endreçà'l seu
treball al cardenal don Jaume d'Aragó, prelat administrador
de la seu valenciana y gran protector d'aquell. Molt satisfet
degué quedar-ne aquest honorable prohóm, y molt profito
sos

hagué de

trobar els exemples de savia y recta adminis

tració, de respecte a les coses sagrades y als drets dels
ciutadans, que'l Valen i reportava, com, poch després d'en
Ilestida la traducció de l'obra Ilatina, el cardenal n'enca rreg;-1 un tresllat sobre pergamí a un dels m's destres copis
tes de Valencia, en Bartol de Çavalls, quin feu una obra
sumptuosa. L'obgecte d'aquesta comanda era sa
d'agrahiment ab que'l cardenal don Jaume's
considerava Iligat envers els consellers de Barcelona, per
les atencions guardades a 1 Infant En Pere, pare del carde
nal, y a n'ell meteix durant la seva adolescencia passada a
la ciutat comtal.
El propri Çavalls fou el missatger encarregat de la pre
sentació del llibre als consellers barcelonins, acompanyant
se d'una Iletra de don Jaume, escrita de la segiient tenor:
Cars amichs: Com Nos, studiant algunes vegades en lo
» Valen, veeiam que les notables istories e fort excellents
auctoritats que allí son posades, si be son enteses e con
• siderades son molt
profitoses a la anima e al cos, e al
regiment de la cosa publica e familiar, e axí en temps de
»
guerra com de pati, e en temps de necessitat com de pros
» peritat, hauem
feyt lo dit libre transladar de latí en ro
manç, per ço qttels lechs qui no entenen latí, legint e esta
diant lo ditlibre ne retenguessen algunes coses profitoses

»
»

»
»

tisfer un deute

honorables, segons Deu e lo mon; car en lo dit libre se
«tracta habundantment de totes aquelles coses que son
» necessaries a fer lom
perfet e acabat. Lo qual libre es, a
»nostre parer, fort couinent a tota edat: als de edat per
»
feta, per ço que com seran posats en los officis publichs,
» lo
regiment de la cosa publicha quels es comanat sia mils
'e

adtninistrat e regit; e als fadrins, per ço que axi com ara
aprenen de legir en romances, dels quals los roman poch
profit, apenran en aquest, de que no pot esser que non re
»
tenguen moltes notables e assenyalades coses. E com Nos
» siam certs
que la vostra nobla Ciutat enten mes en lo bon
•
regiment de la cosa publica e familiar, que altra Ciutat
que Nos sapiam, tant que espill de gran exempli pot esser
» dita; a la
qual Ciutat vostra, Nos nos tenim molt per ten
, guts e
obligats, perla gran amor que hac al senyor Infant
»

Pere,

pare

nostre,

e a

nos moltes honors e molts plaers; hauem acor
de trametreus lo dit Valen i aromançat, lo qual vos tra
metem per Bartol de Caualls, scriva nostre, qui lo dit libre
ha scrit, pregants vos que, haut esguart mes a la bona
volentat que al do o present queus trametem, vullats
acceptar e tenir per amor de Nos lo dit libre, e rescriure a
Nos ara e per tots temps totes coses que puixam complir
per honor de vosaltres. E lo Sant Sperit, cars amichs,
vos vulla tenir en sa guarda. Dada en Valencia lo primer
día de deembre layn de la natiuitat de Nostre Senyor

» .MCCC. noranta e cinch.»

A la transcrita lletra correspongueren els honorables
qui deya així:
Molt reuerend pare en Xprist e senyor: Reebuda ha
» vem vuy, per Bartol de Canalis, escriva vostre, vos molt
gratiosa letra vostra, ensemps ab un fort bell e notable
» libre, appellat Valerio Maximo, transladat de lati en ro
» manç, lo qual a Vos, senyor, ha plagut donar a
aquesta
» Ciuli t, e al Consell daquella. Per que, senyor, nos e
aques
» ta Ciutat vos fem tantes gracies com
podem; no solament
» per la bellea e notabilitat del dit libre, qui conte actes e
materies tocants fort altament administracio e regiment
» de cosa publica, e en altra manera tracte solemnament de
moltes istories e auctoritats fort notables e profitoses a
• tota persona constituida en qualseuol
edat; mas encara
molt mes per la bona affeccio que Vos, senyor, per vostra
merce hauets en aço mostrada a nos e a aquesta Ciutat, e
consellers ab altra

Nos, qui estant fadri nos nodrim

plau hauer en memoria e per recomenat lo regi
daquella, lo qual, senyor, creem que mijançant la aju
de Nostre Senyor sera molt illuminat per lo dit libre.

com laus
ment
, da

E som certs, senyor, que segons la dita vostra
'memora,

verament

» en

aquí, feent

» dat

duccions a totes les vulgars.

personalitats

186

letra com
aquesta Ciutat hac, axi com hauer deuia, gran

»

affectio e bona voluntat al senyor Infant en Pere de bona
memoria, pare vostre, e a Vos, senyor, mentre que erets

»

açi constituit

en edat pueril, e ha encara, e, Dett volent,
tostemps a la vostra molt retterent paternitat, axi
com aquella qui deualla de la casa Reyal, e en altra mane
ra, per sa alta dignitat, magnanimitat e prudencia e altres
«virtuts ho mereix. E manats, senyor, a nos totes coses en
«que nos e aquesta Ciutat puxam seruir la vostra molt gran
«senyoria, la qual Dett mantenga per molts anys ab pros
» peritat de persona e creximent donor. Escrita en Barchi
» nona a deu dies de Deembre del any Mil trecents noranta
» cinch. »
Ademés, al fer-li entrega de la resposta, els consellers
donaren a n'en Çavall la suma de cinquanta florins, en qua
litat d'estrenes, segons consta en la Rúbrica de Bruni
quer (1).
El preuat còdex es avuy encara dignament custodiat
dins el nostre arxiu municipal, a l'ensemps que una copia
que del meteix feu fer el Consell de Cent de la ciutat (2).
Desde'l punt de vista literari la traducció de fra Canals
té totes les qualitats y defectes propris de l'epoca. No's
tracta d'una versió puntual, sinó d'una transcripció dels con
ceptes de l'original llatí, feta atenent més aviat al fons que
a la lletra. En cambi, per l'estil, sempre brillant y d'acort ab
la bona tradició catalanesca, mereix ben bé esser tingut
» haura

aquest VALER! M.XXIM arromançat, com un dels més impor
tants monuments literaris de la nostra
D'una

primitiva

llengua.

traducció catalana

del VALERI a que
sembla referir-se en Canals en el prólech del sen text, no'n

(1) En curs d'estampació; vol. I, pàg. 211.
i2) En vista d'aquests materials serà prompte imprès
per primera vegada'l text d'en Canals dintre la nostra Bi
blioteca Catalana.
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tením cap noticia, tal vegada perque no han estat suficient
ment estudiats els còdexs catalans que del llibre qui'ns
ocupa conserven diferentes biblioteques d'Espanya y de
l'estranger. En cambi, se té coneixement d'una traducció
castellana, encara inèdita, teta a base de la catalana que
devèm al frare predicador valencià (1).
El darrer lloch en aquesta enumeració de textes anec
dótichs qui's són parcialment integrats o totalment a la nos
tra literatura, correspón a les FACECIES de Poggio, de que
ja tením donada una lleugera idea al analisar la formació
de
Isopet. Ja hem dit també, al remarcar la tendencia de
entre
la faula a desplegar-se en forma de contalla de mer
teniment, que aquesta tendencia era representada sobre tot,
dins el nostre fabulari mitg-eval, per Alfonso y per Poggio.
En aquest segón es encara més manifesta qu'en aquell
aytal tendencia, per manera que alguna de les contalles

italià mereixerien ben bé'l nom de fabliamr, si
haguessin estat escrites en vers y en una llengua vulgar
Potser tot se conciliaría dient: que'l Poggio escrigué fa
bliauxpera gent erudita, sens trahir la característica d'aytal
genre literari, o sía l'intent de promoure la hilaritat dels
alts dignata
oyents Res hi fa que aquests fossin cardenals y
ris de la cort pontificia del quatrecents, car els recursos no
diferíen, en el fons, dels qu'emplearen els troveres picarts
de l'autor

del

segle

xlv, pera engrescar a

rústechs y marxants

con

corrents a fires y aplechs de gran anomenada.
No obstant, dels materials rennits per Poggio en les
seves FACECIES no se'n podría dir això per igual. Cert es
seus
que'l contista italià ha adquirida la major part dels
prestigis per les anècdotes Ilèpoles del seu variat repertori;
emperó no era aquesta una tendencia esclussiva de l'es
criptor. Cal tornar pel bon nom del vell secretari apostb
lich, qui, si no era pas un mistich, menys encara mereix
de
esser tingut per un cínich. Parli per ell el seu aplech
contalles, més ben conegut avuy que en els temps del doc
tor

•88
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Steinhüwel.

Les FACECIES de Poggio són, unes vegades, verita
bles y senzilles faules isópiques (2), altres vegades valen
morals (3), per moments són noti
per veritables exemples
tot. En una pa
cies de simple curiositat, supersticioses y
raula: l'home arreplegava, ab esperit eclèctich, tot allò qui

impressionava

la seva

imaginació.

mate
Tan sols una part, relativament petita, d'aquest
rial novelístich se troba en el popular Ilibre de les Faules
títols
d' Isop: heusaqui'l detall y la correspondencia entrels
dels contes originals y els dels traduits:
FACECIES DE POGGIO

LES COLLECTES de IlsopEr

1. —

La .xvj. — De la Dóna qui
parí un infant per la gra
cia de Deu essent lo Marit

II. —

La

D'un pobre mariner de
Gaeta (4).

D'un metge qui cura
va'Is folls.
VI. — D'una viuda qui's Iliit
rà per luxuria a un pobre.

absent.
.xix. —

Del Foll y del Ca

nyà

dóna

qui

enga

son marit.

La .xv. — De la Muller y del
Marit tancat en lo colo
mer.

XXXI. — D'un prodigi.
XXXII. — Altre prodigi con

La .xxv. — De

tat per Huch de Sena.
XXXIII. — Altre

foren

en

aquest temps.

prodigi.
Altre prodigi.

XXXIV. —
XXXVI. — D'un sacerdot qui
donà sepultura a un gocet.
XLIII. — D'una jove qui acu
sava son marit de

alguns mons

truosos que

poch or

La .xx. — Del

La .xxi ij. — De una Dóna que
acusava a son Marit.
.xxiij. — Del Pare y Fill
lo ase.
que van a vendre

mejat.
C. — Historia divertida d'un
vell qui dugué l'ase a coll.

Sacerdot y de

son goç y del Bisbe.

La

Són, donchs, de Poggio, les faules XV, XVI; XIX, XX;
de les
XXII, XXIII, XXIV y XXV de la secció anomenada
Colleetes dins les FAULES D'ISOP.
Això es tot lo que, dintre'l genre primari de la faula y
l'anècdota que acabém d'estudiar, posseeix la nostra lite
mena de
ratura novelesca. Les característiques d'aquesta
narracions són, com s'ha pogut veure, d'una banda, la con
una
cisió y l'ausencia de tot recurs literari, y, per altra,
finalitat moralisadora poch o gens dissimulada.
Alguna vegada, com hent vist també, la finalitat que's
diferent
persegueix es fer riare: emperò a Catalunya, ben
aytal
ment de lo que sabèm de França ab els seus fabliaa.r,
haver fet gran fortuna:
especialitat literaria no sembla pas
tením les historietes de Poggio, de que havèm parlat, ban
ab el qual
dejades ràpidament de les edicions de l'Isopel,
havíen fet llar entrada a casa nostra. Ja retrobarem aytal
re
sía qiiestió de parlar de la novela curta,
tendencia
de

quan
entre

presentada

nosaltres per la traducció del Deeameron

Boccaci.
En canibi, l'alegoría a la faysó isópica, l'anècdota pseti
do-histórica dins el gust del Valen, impregnada y tot de
del
sentiment pagà, y l'exemple moral, penetrat per complet
tot aixó ha
geni del cristianisme, seguint a Sant Gregori,
havent contri
de conseguir una difusió extraordinaria,
de

gué

buit a enriquir una altra manifestació qui ja no correspón al
domini de la novela, sinó al del folk-lore: ens referínt al
de la mora
proverbi. Aquest ha vingut a esser el formulari
ve desti
litat que cal apreciar en cada exemple de per sí, y
nat a

suplir-lo

moltes

vegades; car

la

major força

de suges

evocació
tió de certs proverbis, dimana de la més vigorosa
fos
del quadre real o imaginat quils donà vida, adhuch
com en la
aquell d'una tan tenue contextura novelística
faula del Gall y la pedra preciosa.
enian
A continuació hem de veure cóm l'exemple moral,
dóna un
l'anècdota,
de
sos
l'apólech
y
companys
cipant-se
de la novelística, transformant-se
pas més dintre'l camp
en

narració devota o, simplement, exemplar.

çador.
La

.xxiij. — De la Dóna viti
de l'Hipócrit.

(Paris, Liseux, 1878).

(Rependrem aquest

Estudi en

folles suceessives.)

da y

de la Biblio
(1) Massó y Torrents: Manuserils catalans
teca Nacional de Madrid; pàgs. 92 y 181.
(2) La facecia LXXIX es la ineteixa .viij. del terç llibre
d'Isop: De la Rabosa p del Gall r dels GOrOS.
(3) Ho són, entre altres, les XCVIII, XCIX, CVI, CXXXI
LXXI recorda tot seguit el cas d'un homeyer
y CCXXIX. La
inconscient que's reporta en les Llegendes de l'altra vida
Biblioteca Catalana).
(I, 160-18'); edició de la
de la edició que tením
(4) Donèm aquests títols traduits
traduiles en frammis, avee
a la vista: Les Facélies de Pogge
le texte latin

X. — D'una

L'Isop

a

Catalunya

En el primer capítol del nostre Estudi histarich
crttich sobre l'Antiga Novela Catalana són dedica
des al llibre de les FAULES D1SOP algunes planes,
la continuada estima que'l
per les quals consta
ha
nostre
dispensat al llegendari faulista
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poble
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grech. Aqufns proposèm ara fer resortir la meteixa
conclusió per un altre procediment: el d'anotar to
tes les edicions catalanes del popular llibret qui
han arribades a la nostra noticia, començant per les

Laca 1 valleria Any 1682. 1 Venense en sa casa en la Lli
brateria.»
Volúm en setzau, de 455 pàgines.

escrites en català, y continuant per les que, redac
tades en castellà, foren més endevant impreses a
Barcelona Fou això quan el nostre poble, apre
nent en castellà a les escoles, anà perdent l'agre de
sa propria Ilengua, atribuint a la dels altres ele
gancies y perfeccionaments que aquella Ii brindava
ab igual o major prodigalitat, sense'ls perills de
submissió espiritual que Ii reservava lidioma de
Castella sots sa pomposa y artisada rotunditat.

DE LES

FAVLES

DE YSOP
FILOSOF MORAL

PreciarifiriM,

NOTA BIBLIOGRÁFICA
EDICIONS DE LES « FAULES D'IsOF
Edicions

en

190

Y DE ALTRES FAMOSOS
Autors.

Corregides deseere , y hilloriades 4 ma jo' c14red4t uefls
yuy fefitárl oi.flas.
Preeeheix la vida de Yrop dividid
pitols,y reprefentada en E(ampas.
i4 declaraciá ,
y rtntenci4 de les feteles
trobce à la fi ie cadecz:rm

català

1) (Faules d'Isop; Barcelona, per Joan Carles Amo
Fonch estampada la present obra
rós, 1550.) (A la
appella I da del clarissim Ysop, ystoriat. Aplicades les fatt
les de Remici, y de Aniano, Dolimo, y de Alfonço, y Po
gio, I ab altres extrauagants. E ara nouament afegides.
En la molt nobla Ciutat de Barcelona. Per 1Joan Carles
Amoros. Y a despeses de Jo 1 an Gordiola libreter. En lany
.M. I D.L. A .x. de Juny.»
Edició catalana, la més antiga coneguda. Forma un vo
de 130 fulls, de 175 X 242 mm.; lletra gòtica; gravats al
boix ilustrant quiscuna de les faules. L'únich exemplar de
que tenim noticia, es incomplet, y obra en poder del senyor
Font de Rubinat, de Reus. (Facsímil: BIBL., 171 a.)
lúm

2) «Libre del saui he 1 clarissim fabulador Ysop ysto
riat e notat als marges 1 del I ibre ara noua 1 ment corregit.
(.1Iarea de l'impressor.) Estampat en Barcelona en I casa de
Sanso Arbus, I Any M. D. Lxxvj.» (A la fi:) a Fonch estam
pada la 1 present obra appellada del preclarissim I Ysop ys
toriat, aplicades les faules de Remi ci, y de Auiano, Doli
mo, y de Alfonso, y Po 1 gio, ab altres extrauagants. Y ara
no 1 uament afegides. En la molt no 1 ble Ciutat de Barce
lona. 1 Per Sanso Ar bus en lany. 1 M.D.Lxxvj.

Reproducció de

lic. En Barcelona

valleria

nnepfe enfo eaf4 en

la

precedent edició, ab tipos gótichs
semblants y ab els meteixos boixos. Volúm de 124 fulles,
de 145 X 200 mm. Exemplar de l'Institut d'Estudis Catalans,
a Barcelona. (Facsímils: BInL., 178 a-b.)
Favles de 1 Ysop filosof 1 moral preclarissim, I y
3)
altres famosos 1 Autors. 1 Historiades, y de nou corregi
des, ab mes 1 claredat, que fins vuy se sien I estampades. 1
luntament ab les sentencies al marge, I en declaració de
cada 1 Fattla. 1 Any (segell de l'impressor) 1642 1 Ab licencia
[Estempat en Barcelona per Sebastia y laume Matevat.] »
Volúm imprès en tipos rodons, ab els meteixos boixos
de les dues edicions gòtiques. Consta de (2) + 210 + (4) fu
lles, de 152 X 208 mm. L'exemplar de l'Institut d'Estudis
Catalans té mutilada la fulla del títol.
4) «Favles 1 de Ysop I filosof moral 1 Preclarissim, 1 y
de altres famosos I Autors. I
Corregides de nou, y historia
des ab major cla 1 retat que fins vuy se sian vistes. 1 Pre
ceheix la vida de Ysop dividida en ca 1 pitols, y representa
da en Estampas. 1 La
declaració, y sentencia de las faules,
se 1 troba a la fi de cada vna
dellas. (Gravat representant
escrivint les Faules.) Ab lic. En Barcelona,
per Antoni

16sz.

14 41ibr0(fri4.

Mida original

«

de

per Antoni L.

Any

5)

455 pp

«Favles de Isop;

Barcelona, loan lolis, 1683.»

Volúm en octau, de (2) + 324 pàgines. Edició citada per
Salvà, número 1795 de son catàlech.
6) « Favles de Isop, . . . Barcelona: En la Estampa
Joseph Altés Llibreter, en lo carrer de la Llibreteria.
Any 1743.»
de

Volúm en

octau, de (8) + 351 + (9) pàgines.

7) «Faules de Isop,
Joseph Altés, Llibreter,

Reimpressió
8)
Forns

6-1912

de

.

Barcelona: En la estampa de
Libreteria.-

en lo carrer de la

l'anterior, sense data.

.Faules de Isop, . . . Barcelona : En casa Joan
Estamper, en lo carrer de Amargós.»

Volúm en

octau, de (8) + 343 + (9) pàgines.
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04, 10) y 11) «Faules de Isop,
Barceló Estamper.»

..

Barcelona: En casa

Matheu

Aquestes tres edicions, reimpressió puntual 1 'una de
I'altra, se distingeixen ab tot perfectament, començant per
la portada: una d'elles grafía així'Is mots preclarissim (lí
nea 4) ycorregidEs (línea 7); la segona posa predarisim y
corregidEs; la darrera, preclarissim y corregidas Apart
d'aixó, en tot el Ilibre de dalt a baix són visibles les diferen
cies, purament tipogràfiques, qui proben que's tracta de
tres impressions distintes, fetes ab pochs anys d'intèrval, ab
els meteixos tipos y gravats. En octau, de (8) +3 i3 + (9)
pàgines.
Gerona, Per Francisco Bró,
12) «Faules de Isop,
Estampèr, y Llibretèr, en lo carrer de las Ballesterias.»

13) «Faules de Isop,
companyía de Jordi, Roca,

Ab

con el rnejor estilo, que I hasta oy se hayan visto. I
Precede la vida de Isopo, I dividida en Capitulos, y en La
minas I representada. I La declaracion, y sentencia de las
Fabulas, se hallará a la fin de cada una dellas. Con li
cencia.
Barcelona: En la Imprenta de Pedro Escuder ,
ridas

Mercader de Libros, en la 1 calle Condal. »
Encara que la edició es sense data, la tassa del Ilibre
porta l'any 1751. Forma ttn volúm en octau de (10) + 378 +
(11) pàgines, ab gravats.
Barcelona: Por Matheo Bar
II) • Fabulas de Isopo,
celó Impresor, en la Puerta del Angel. •
Volúm en octau, de (10) + 373 + (9) pàgines. Edició ci
tada per Hervieux, segons l'exemplar de Ia Biblioteca Bod

leiana.

Volúm de (8)+ 344 + (8) pàgines, en octau.

la
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Ilicencia. Barcelona. Per

y Gaspar.»

Volúm en octau, de (8) + 343 + (9) págines.
14) «Faules de Isop:
Figueras: Per Gregori Matas
Bodallés, estamper y Ilibreter, en lo carrer de Gero
na. Any 1842 •
yde

III) « Fabulas I de Esopo, I filosofo moral; I y de otros
famosos autores: I corregidas de nuevo. Con las licencias
necesarias. I Barc. Por los Consortes Sierra, Oliver, Mar
tí. I Año 1796. »
Volúm en octau, de 336 + (8) pàgines.
Barcelona. en la imprenta
IV) « Fabulas de Esopo,
Sierra y Martí, plaza de S. Jayme. año 1815. Con licen
cias necesarias. »
de

Volúm en octau, de (2) + IV + 279 + (7) pàgines.
«Faules de Isop, filosof moral, y de altres famosos
Corregidas de nou. Barcelona: En la estampa de
D. A. Sierra. Plassa de S. Jaume.»
15)

autors.

Volúm en octau, de 364 + (4) pàgines. Citat també per
Hervieux, de la meteixa Biblioteca Bodleiana.
V)
cina

16) « Faules de Isop, . . . San Gervasi: Estampa de
Torras, carrer de S. Eusebi núm. 6, en lo any 1885.•
Volúm en octau de 326 + (6) pàgines.
«

17)

«

Fabulas de Esopo,

Barcelona: 1821. En la ofi
de S. M., plaza

Juan Francisco Piferrer, impresor
del Angel. »

Volúm en octau, de 354 +(6) págines.

Faules de Isop,
Sad (sic) Gervasi, Imp. de
de S. Ettsebi, núm. 6, 1885.»

Volúm en octau, de 304 + (6) págines.
. Barcelona; Julio de 1835.
VI) « Fabulas de Esopo,
En la oficina de D. Juan Francisco Piferrer, impresor de
S. M., plaza del Angel. »

Torras carrer

Reimpressió de la edició precedent, que, segons totes
les probabilitats, no arribaría a acabar-se. L'exemplar que
n'hem vist no passa de la página 112, essent tot ell compo
sició tipogràfica distinta de l'anterior, encara que ab els
meteixos tipos. També hem vist algún exemplar en que sols
el primer plech es d'aquesta reimpressió, ytot lo restant del
Ilibre de la edició vella, lo qual sembla indicar que ab el
primer full reimprès se tractà de completar exemplars que
quedarien incomplerts de l'a1tra edició; d'aqui ve, tal vega
da, que hi posessin el meteix any 1885.

de

Volúm en octau, de 285 + (6) pàgines.

los

VII) « Fabulas de Esopo,
Herederos de Roca. 1844. »

Barcelona:

Imprenta

de

Volúm en octau, de 283 + (4) pàgines.
. Barcelona: Iniprenta y Li
VIII) « Fabulas de Esopo,
»
brería de Antonio Sierra, Plaza de San Jaime, 1844.

Volútn en octau, de 316 + (4) pàgines.
Ademés, el renaixement ~hapro~~mes
manifestacions de bibliografía
desIligades ia de
a trad ició:
1) «Isop. Faules excol~. Novament hmda
hides per )1~ni Bulbena Barcelona
Slampa de
DCCCXCII1. » Petit fascicle de 32 pàgines.
—
2) «Faulas cPIsw) en vers. Traducció direeta dcl grech per
Carós. Barcelona... 1901.» Fascicle en
Joseph Alcoverro
octau de 68 pàgines. —3), de la meteixa traducció: •ljbre
190(.» De 64
A les citiMspo
segón. Bareclona,
«Bil)licdeca
den afegir-se les nostres publicacions de
Catalana » ~linD y de la colecció de «Histories cPMtre
temps •

y

Barcelona: Por Don Juan
IX) «Fabulas de Esopo,
Francisco Piferrer. Impresor de S. M. Plaza del Angel,
1845. »
Volúm en octau, de 282 + (6) págines.
Barcelona: En la libreria
X) «Fabulas de Esopo,
Aíio 1848.»
de Manuel Saurí calle Ancha esquina al Regomí.
Volúm en octatt, de 283 + (5) pàgines.

VD.

XI)

«

Fabulas de Esopo,

Juan Gaspar, Calle de Giriti,

13)
I)

Edicions barcelonines

en

Barcelona: Imprenta de
5, piso 2, en la Plate

nútn.

ria. 1858. »

castella

Volúm en octau, de 283 + (5) pàgines.
I

Fabvlas I de Isopo, 1 filosofo moral I preclarissimo,
I famosos autores. I Corregidas de nuevo I y refe

yde otros
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la societat Jordi Roca y Gaspar, dels Hereus Roca,
d'en Saurí, y, per fi, d'en Gaspar, quils utilisà en

Viuda de Saurí e hijo, calle Ancha, esquina a la del
Regomí, 1857.»
Sra.

cara

Volúm en octau, de 220 + (4) pàgines.

Barcelona. Manuel Saurí,
XIV) « Fábulas de Esopo,
Editor. Plaza Nueva. núm 5. 1882. »
Volum en octau, de 264 pàgines.
a la manera tradicional dels
catalans y castellans, venen continuades per les
edicions concebudes a la moderna, entre les quals podèm
por Eduardo de Mier:
citar: — 1) «Las Fábulas de Esopo
1871.. La impressió,
Madrid, José Astort y C.a, Editores
ab gravats
en quart gran, es feta a Barcelona, y va ilustrada
é
estrangers. — 2) • Fábulas de Esopo, Fedro, Samaniego

Aquestes edicions, fetes

iSOPEIS

Barcelona, Fauslino Paluzle, Impresor Editor
Edició en octau, ab gravats; pera lectura a les esco
—
3) «Fábulas de Esopo, Samaniego e
les, com la següent.
. . Sexta edición . . . Bar
Iriarte . .por D. Florencio janer
celona, Bastinos, 1903..
Iriarte,

189.-5.»

Catalogades

en

iconogràfica

la rubrica

precedent

fins

a

dis

set edicions en català de les FAULES

olsoP, y altres
castellà, pels metei

catorze fetes a Barcelona, en
les notes
xos editors d'aquelles, hem rematcat, per
tots els exem
damunt
de
teníem
quasi
preses
que
les ilustren són,
plars descrits, que'ls boixos qui
molt sovint, els meteixos d'estampacions anteriors.
Per manera que, en el conjunt de les trenta-una
edicions susdites, únicament se compten nou series
de gravats, compostes, en general, d'una estampa
a tota
de
y d'un cert nombre de

efigle
l'/sop
vinyetes ilustrant
conserva

Heusaquí

plana,

una

la nostra
ara

faula quiscuna; disposició
reproducció de 1908.

especificades

les susdites series

o

coleccions de gravats:
SERIE A: Es la colecció més an‘iga, copiada
probablement d'una edició castellana. Apareix ilus
trant les edicions catalanes de 1550, 1576 y 1642.
SERIE B: Sembla copiada d'alguna edició ita

liana y es de molt reduides dimensions. Compa
reix en una sola edició, de 1682.
SERIE C: Reproducció de les ilustracions A,
reduint l'amplada de les vinyetes a la de la cai
servir pera la edició d'en
xa de l'in-8.° Degueren
de
de
1683 (la qual no hem tingut ocasió
Jolis,
la serie
veure); conservant-se encara actualment
de la
d'aquests boixos en poder delsdedescendents
la
viuda
im
hereus
Pla,
els senyors
casa

Jolis,

ciutat.
pressors d'aquesta
SERIE I): Copiada de la serie B, apareix per
l'Al
primera vegada en la edició de 1743, fetaa per
mans de
successivament
els boixos passaren

tes;

1856.
L'impressor

Escuder degué fer gravar
serie de boixos, devers 1751, pera la
cas
seva edició de dit any, qui es la més antiga, en
ab
Part
a
Barcelona.
gravats,
d'aquests
tellà, feta
en una
una minoría dels de la serie D, reapareixen
edició d'en Forns, sense data.
SERIE F: De l'impressor Matheu Barceló, qui
la empleà, al menys, en quatre edicions, castella
Passen les fustes
nes o catalanes, segons convenía.
transfor
a la rahó social Sierra, Oliver, Martí,
Antón
aca
en
Sierra
Sierra;
mada en
y Mart:, y
en els nostres díes, a mans de l'estamper

aquesta

Volúm en octau.

Nota

en

SERIE E:

Barcelona, Manuel Sau
XIII) •Fábulas de Esopo,
rí, editor, Plaza Nueva, n.° 5, 1880.»

que
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nova

bant,
Torras,

quils feu servir en 1885.
SERIE G: Colecció de boixos de l'impressor
geront Francisco Bro (darreríes del segle
Són de lo més desgraciat que pugui imaginar se,
com a gravat, resultant, per moments, incomprensi
bles y tot. La serie de fustes passà a mans de l'im
en Gregori Matas, qui la uti
pressor de Figueras,
lisà en

1842.

SERIE H: L'estamper barceloní J. F. Piferrer,
feu gra
possehit, sens dubte, d'ansies de renovació,
al gravador
var aquesta serie de boixos, devers 1820,
tradicionals
J. Vilanova, reproduint, no'ls temes
fran
de les edicions indígenes, sinó'is d'una edició
la de Rouezz,
xvni
cesa del

(probablement
segle
Imprimerie privzlégit , deM.DCC.LXXXIX);
lo bo que's feya a
com a trevall de gravat es
són igualment
corn
a
composició,
casa nostra, y,
Servi
molt recomanables els originals reproduits.
al menys,
ren els boixos d'en Piferrer tres vegades

de

1

solament pera edicions en

castellà, y

no

són pas

desaparèixer la famosa im
destruits, perque
de
l'Angel, passaren les fustes
prempta de la plaça
te
de que's tracta a mans d'un antiquari y avuy les
al

ním nosaltres.

SERIE

:

Competidor

d'en Piferrer, l'editor

els
havía fetes edicions de les FAULES ab

Saurí, qui
al nivell
gravats de la serie ll, volgué posar-se
a l'efecte, feu copiar els gravats d'en
d'aquell, y,
un gravador qui
Vilanova, devers l'any 1857, per
france
firma Gabañach, o Cabanach. Els dibuixos
molt
sos apareixen en aquesta segona apropriació
com a gravat, bons de tècnica,
de
dibuix,
y,
pesats
feu servir
mancats de sentiment. En Saurl'Is
1882.
al menys pera tres edicions, la darrera en

emperò

de la
La taula següent dóna un resúm grafich
ordenada
catalana
tradicional,
bibliografía isópica la indicació
iconogràfica en
cronològicament, y ab
front de cada edició. Es prects, ab tot, no oblidar
altres impressions de les
que poden existir encara
FAULES qui no hagin arribat a la nostra coneixença;
de tota
BiumoFiLíA donarà compte puntualment
sentit vagi realisant
nova adquisició que en aytal
se Ii comuniquin.
y agrahirà les noticies que
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n?

1
2
3
4
5
u
7
I
8
9
10
11
II
12
Ill
13
IV
v

Llochs

Any

Impressors

Barcelona

1550

•
•
•
u
»
•
»
»
•
•
•
»

1576

Joan Carles Amorós

s. d.

1751

Gerona
Barcelona
•
»
»
»

Figueras
»
»
»
,

XI ,
XII

s. U.
s. d.
s. d.
s. d.
s. d.
s. d.
1796
5. U.
1815
11821

1856

»
•

XIN'

,Sant Gervasi
,

Sansó Arbús

Id.
Pedro Escuder
Joan Forns
Matheu Barceló
Id.
Id.
Id.

Francisco Bró
Sierra, Oliver. Martí
Jordi Roca y Gaspar
Sierra y Marti
Juan Francisco Piferrer '
1835
ld.
H
1842 Greg. Matas y de Bodallés (1
1844
Herederos de Roca
D
1844
Antomo Sierra
F
s. d.
Id.
F
1845 Juan Francisco Piferrer
1-1
1848
Manuel Saurí
D

1857

X1111

o

1642 Sebast. y Jaum. Matevat
1682
Antoni Lacavallería
1683
Joan Jolis
1743
Josep Altés

Barcelona

16
17

En la darrera columna retolada « gravats » se
donen les inicials de les series de boixos descrites
ara meteix. D'aquestes series les marcades
A, C,
ll (t), E, F y G, representen la tradició iconogrà
fica catalana, la qual té sos origens en les ilustra
cions alemanyes de la edició Zeiner
171
y 172), tal volta no reproduides directament, sinó
a travers de la edició
çaragoçana de l'Hurus. El
nostre gust hauría estat donar mostra de totes
aquestes series de gravats, y fins de les estrangeres
(pera lo qual teniem ja abundants materials recu
Ilits ), emperò hem desistit de fer-ho, en aquesta
ocasió al menys, pera deixar espay a altres assump
tes bibliogràfichs qui soliciten la nostra atenció.
De totes maneres, ab aquesta nota, y l'anterior
sobre bibliografía isópica catalana, considerèm pa
gat, encara que malament, el deute que contrague
rem ab el
públich en el prólech del nostre Isor de
la 'zr Biblioteca Catalana ». Allà anunciarem que
treballadem en la preparació d'un estudi biblio
el qual podría
iconogràfich sobre les FAULES
formar un altre volúm de la « Biblioteca 5,; emperò,
ben mirat, no n'hi havía pera tant, havent•nos con
cretat, de moment, a buydar en aquestes dues notes
les diverses apuntacions que tentem preses, les quals
no hem considerat del tot
desprovehides d'interès

co
o

2:'

Juan Gaspar

D

1880

Viuda de Saurí é hito
Manuel Sauri

1882
1885
1885

Id.
Torras
Id.

F1LÍA, 189

bibliogràfiques

J
J
J
F
F

En la columna intitulada
edicions » hi
els números d'ordre
segons queden fixats
dues notes
donades abans

pera'Is

figuren
en

196

nostres

Ilegidors.

El "Reculi de Textes Catalans antichs

les

(BIBLIO

y 191): els de xifres aràbigues correspo
nen a les edicions
catalanes; els de xifres romanes,
a les en castellà.

Al ocupar-nos, damunt les columnes de 13IBLI0
FILÍA (58-69), de les diverses empreses dedicades,
(1) Esmeni-s en la col. 193, allà hont se tracta de la
serie D: ha de dir Copiada de la serie C.

k'o?T'W
f

1Reculltí tex#
te9 catalau5
antícb5.
Bplecl?.).

"

1Recull ti teyi
tc catalaiw
antícb.

rota orla
55,111 lc, 10:1.0 rcrçoya. 5 Ra55n
Sal 9.
LonOolacncfcba,D'561011.5155.15.
Lo
Cauatle, E Sil 51). La tilo oc
rEmperado, Cata;11.t Col .P.Ciçoo
ntroT■aaal.5115.1 CórtItució■
ocIs pare, finticio ac
l'o,de De a tkroc
..narta oc la
dlactCc

13arctIona
ainyelkyab-Ro,

Parcclona
Rnys 1507-1910

et•

auttc.b.
tipleck.11).

1

pp.
-

IRccuLI tí tex›

te£5 catalan5
1:10I
DI rlfbcto.
1401.05 Col 3ntant Eptrus.
nes Oct cas84
IItr (1381.cel.rilogaco o'en
eucpab te coall. a
tart ol Cant 08. K18181.reSf.
accr.

-«

140 X 200

3
tu •

f3plech.1).
801.51.10 lIDIe D tres ESol .c15
3nottar10elolib■Co ola:Stro,atona
Zaria Rcyna 01,11030 CDC les 51c1
Uct.inot .1r. Lapoota 1 scntec
rositramos 8 Sancea 6000,111.18,
Sarda ]asala. 51,1ol
'planys act
Cauallerabatcro 5dol chRapona,
mcnt fctocr.ncitrcRrIlall Ot 731:»0 •
ua cn Solny0. E Sol fil. LIbI, Dc11
nodrIment pc oc la ((fa Oels
00e1< 10, qual,fc porti,
ycn ba caffa.

V,".•
•

Zarceiona
Rnyo 1910 iat

desde'l nostre renaixement,

a

la

publicació de

vells

textes, passarem per alt, deliberadament, aquesta

del RECULL DE TEXTES CATALANS ANTICHS de que
ara, ab motiu de la seva terminació, ens propo
sem parlar ab la extensió deguda. Y es que aquesta
d'empresa, era diferenta de les altres de que allà
la
tractarem, precisament en una circumstancia:
d'estar inspirada en un sentiment de bibliofilía,
abans que en un propòsit d'utilitat general.
Els editors del RECULL ja definiren, en el pros
pecte que feren circular al iniciar la publicació,
els Ilurs punts de vista eclectichs: Comencém per
» la famosa Proposició feta per lo Rey en Martí en
» les Corts de Perpinyà...; seguiràn varies noveles,
»

quasi

totes

no

publicades

encara

a

Catalunya,

La Pilla de Emperador Contastt y Lo Fui
» del Senescal d'Egipte, llibrets ascètichs, poesíes
sattri
»
líriques y narratives, obres cavalleresques,
tractats de cuina, de menes
»
de
costums,
ques y
» calía, de navegació, d'arts màgiques, &c., &c. Per
» complaure a tots y donar més varietat al RECULL,
ab
» alternarem en la estampacióis tipus gótichs
» els elzevirians, cuidant que aquest criteri eclèc
» tich
estigui en consonancia ab les meteixes
» obres... » Això era pel mes de març de 1906; y
dir-se que
ara, al eixir el darrer dels fascicles, pot
si bé
s'es
realisat
totalment,
quasi
aquell programa
manifest
en una escala necessariament reduida. Es
» com

que'l públich especialissim y restringit de bibliòfils
la publicació, no de
y aficionats al qual se dirigfa
com calía, y això sembla despendres
gué respondre
retallèm del

també dels següents conceptes, que
anun
prólech de l'aplech terç del RECULL, hont es
« D'altra
la
terminació
ciada als Ilegidors
d'aquest:
— diu reditor, després d'haver fet esment
» banda
de certes dificultats d'ordre doctrinal,—« la continua
» variació de
y adquiridors, ab la minva

suscriptors

en llur nombre, es, en una publicació
de curt tiratge y llonga durada, una escayença
» inevitable que porta com a terme fatal la impossi
» bilitat de sa continuació.
Deplorem ho sincera
d'uns quants
ment, tot agrahint a l'entusiasme
amants de la nostra literatura, l'haver enriquit la
catalana ab els tres superbs volums o
»

consegüent

»

bibliografía
aplechs que compren

el RECULL. Aquestes tres
unitats són, en efecte, una manifestació esplèndida
im
del gust tipogràfich y artístich quels nostres
en les Ilurs produccions, quan
pressors saben posar
El RECULL, per sa
no sels regategen els medis.
ab
luxosa presentació, pel seny
que hi són utilisats
els recursos de la tipografía gòtica allà hont convé,
lloch y sahó oportunes,
y els de gust més modern en
fa pensar tot seguit en aquell altre esforç realisat
ab la publicació del seu
per en Mariàn Aguiló,
Cançoner GOtich, del qual haurem de parlar algún
día corn mereix. Cap bibliòfil català podrà pres
cindir d'una
una

los
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o

altra

d'aquestes publicacions qui,

distancia de quaranta anys, donen la

de l'amor al llibre

en

a

norma

terres catalanes: no sabém de
•••

en aquest espay de temps,
cap altra manifestació,
quils hi pugui dignatnent esser parangonada.
Passarèm ara a considerar el contingut especi
fich del RECULL DE 'rEXTES CATALANS ANTICHS,
detallant un per un els divuyt volums compresos
en els tres aplechs (i) de la publicació complerta.

APLECH PRIMER
I.
corts

Proposició feta per lo Rey en Martí
de Perpinyà lany 106. Lletra gótica; 12

les
fulles.
en

Peça interessant en els dos aspectes literari y polí
tich, la qual havía ja estat diverses vegades repro
duida.
II. Lo fill del seneschal de Egipte. Noveleta del
XV!" segle. Barcelona, any M.CM.VI. Lletra
elzeviriana; 28 pàgines. Es el text publicat més
el
tart, ab el títol de Lo fill del Senescal, dins
»
nostre « Novelari Català dels segles xtv a xvirt

121).

Lo Cavaller. Barcelona, any
Gótich, de 14. fulles. Es el famós tractat del valen
cià Ponç de Menaguerra, sobre la batalla jurada;
III.

acabant ab la Scola deljunyidor. Text reproduit de
la edició de Valencia, 1532, de la qual se copla
ademés algún dels gravats.
IV. La Isioria de la filla de l'emperador Con
tasti. Noveleta del XVè
segle. Barcelona, any
M.CM.VI. Elzevirià, de 40 pàgines. Text qui fi
nostre vol. VII de e Histo
gura així meteix en el
ries d'altre temps
69), y també en el

Novelari ».
V. Canoner de Nadal. Lletra gótica, de 26
fulles. El manuscrit original d'hont foren reprodui
des les trenta-sis composicions qui formen aquest
la següent
Cançoner, conté, segons els editors,
nota:
Aquest cansoner hes de mi, mossen Bartho
» meu Rovirolla, prebere; fet per mans de mossen
«

Ml).
1VIartoria Plaje, stant en Ridelots en lany
»
dit
libre
en lany Mill D. e vij.
Fou
fet
lo
vuyt.
de
del
Orde
Pares
antic/?s
dels
VI. Constitucions
El
la Verge Marta de la Mercè. Gótich; 17 fulles.
data
de
constitucions
l'any
1272,
text d'aquestes
y's conserva en un manuscrit de 1445 de l'Arxiu
»

» e

de la Corona d'Aragó.
APLECH SEGÓN
VII. Lo libre de tres. En lletra gòtica; 12 fulles
del cançoner
y facsímil. Text curiosissim, reproduit
català de Carpentràs (segle xiv), del qual se'n dóna
una plana en facsímil.
VIII. Inventari dels hbres de dona Maria Rey
pro
(1) En el pla primitiu dels editors no hi entrava'l
en volums colectius, lo qual
pòsit d'aplegar els fascicles
nitilor la estabili
fer
pera
assegurar
després,
resolgueren
són impropriament anome
tat de la serie. Per aquesta rahti
de sis en sis, ab sen
nats volums els fascicles, els quals,
elstres aplechs, qui
gles portades colectives, constitueixen
són ara'Is veritables volums de la publicació.
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dArago e de les Sicilies. 1458-1907. (La primera
d'aquestes dates es la de l'inventari; la segona, la
de la edició de que's tracta.) Elzevirià; 24 pàgines.

XVIII. Facet,

na

Interessant catàlech de

manuscrits, que convindría

estudiar, procurant identificar els textes, dels

quals

l'inventari les primeres y les da
rreres paraules. Es feyna molt exposada a errors
pera qui no estigui molt al corrent de la literatura
de l'época; y, aixfs y tot.
IX. Lepistola que sent Geroninz trames a Sancta
Eustoxi
de Sancla Paula. Ara per primera
volta stampada. Gótich; 16 fulles. Aquest text es pu
blicat aquí a cura de mossèn Jaume Bofarull, pbre.,
qui sotscriu la breu nota preliminar del fascicle.
L'original, procedent de la biblioteca de Santes
Creus, es conservat actualment a la provincial de
sols

se

donen

en

Tarragona.
X.
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Planys del

Caualler Matero. Ara nouament
stampats. Gótich, de 20 fulles. Poema satfrich, pro
cedent del ja esmentat Cançoner de Carpentràs.
Facsímil d'una de les planes de l'original.
Xl. Rahonament fet per Mestre Arnau de Vila
nova en Avinyó, Barcelona,
1909. Elzevirià, de 6o
pàgines; ab un retrat de l'A. de V, modern, gravat

Aquest text del xtv.è. segle es reproduit
d'un manuscrit de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
XII. Libre dell nvdriment he de la cvra dels ocels
los quals se pertanyen ha cassa. Ara novament stam
pat. Barcelona, any 1910. Elzevirià, de 26 pàgines,
seguides del facsímil d'una de les planes del manus
crit, dels xtv•xv segles, y, ademés, de la reproduc
ció, també en facsímil, de la edició que del meteix
text se feu a París, en 1612, dins el volum intitulat
Rei Accipitrariae scriptores
(pàgs. 185 200).
al coure.

APLECH TERÇ
XIII. Sermó del Bisbetó. Compost en lo XV.m se
Barcelona, MCMX. Lletra elzeviriana; 44 pà
gines. Composició satírica, d'autor anonirn, repro
duida d'un manuscrit existent a la biblioteca de la
Universitat de Barcelona.
XIV. Del Infant Epitus. Barcelona, 1910. Lletra
gótica; u fulles + 4 pàgines de nota bibliogràfica y
facsímil de dues planes del manuscrit. Aquest es
del xv.èn segle, y es conservat a la Reyal Academia
de la Historia, de Madrid.
XV. L'arnès del cavaller [de Pere March]. Elze
virià, de 62 pàgines y facsímil. Poema alegórich,
d'aquest poeta valencià, pare d'Auzias March;
reproduit del manuscrit de Carpentràs.
XVI. Disputacio d'en Buch ab son cavall. Bar
celona, 1911. Elzevirià; 24 pàgines y facsímil del
manuscrit original, de Carpentràs. Poema satírich,
del xiv.èn segle.
XVII. Art del cant pla. Are per primera volta

stampat. Barcelona,
Gótich, de 15 fulles
+ 3 pàgines de noticia per F. Pedrell y facsímil del
manuscrit L'original es a Valencia, y pertanyfa a
mossèn Roch Chabàs.

o es,

Libre de Corteria. Are

nova.

stompat. Barcelona, 1912. Elzevirià, de 68

ment

gines y facsímil Poema didàctich, procedent
Cançoner de Carpentràs.

pà

del

El conjunt dels tres aplechs del RECULL DE
TEXTES CATALANS ANTICHS, ab les seves setcentes
pàgines, dèu esser també considerat com una im
portant contribució a l'estudi de la nostra antiga
literatura, de la qual dóna a conèixer alguns mate
rials encara inèdits, y'n posa a la mà dels estudio
sos una certa quantitat d'altres que's feya difícil
consultar.

De

l'homenatge

a

n'en Guimerà

(1909)

No s'era encara forjada en la ment del Redactor
la idea de les primeres fulles de Bint.tomíA quan,
un cert jorn, Barcelona, com a representació de tot
Catalunya, reté homenatge a la Poesía, desfilant en
presencia d'un català ilustre, qui havfa dut món
enllà ab son nom de Poeta'l de la nostra Patria,
conquerint pera ella una superior consideració entre
les gents de terres les més diverses. Aquell home era
n'Angel Guimerà; y la data del dia gloriós de que
parlm (un diumenge assoleyat), el 23 de maig
de 1009.
Nosaltres també hi erem, a homenatjar el Poeta;
y, durant unes quantes hores, molts milers de ciuta
dans, talment com nosaltres, democràticament,
valent quiscún per un, com en votació silenciosa,
Faixecarem per damunt dels nostres caps, y procla
marem símbol de lo més pur y noble qu'en tots
nosaltres hi havía, la nostra admiració per un sol
home, per un gran home, al qual tots estimavem:
era'l Poeta reconegut com a capdill de tot un
Poble.

Emperò abaix,

entre

nosaltres,

en

mitg d'aque

Ila multitut de vots individuals, acoblats sense se
lecció previa y arrenglerats en inacabable corrúa
meteixos
per l'etzar dels propris passos, sota'Is ulls
del Geni, com a la llum del sol qui presideix el
germinar de totes les coses, anava covant-se la més
negra de les ignominies: la Patria havía de sentir-se
avergonyida, jorns a venir, d'una part d'aquells
vots sumats a la gloria d'en Guimerà, qui's retrac
tarten, declarant se per la ruina de Catalunya; d'allà
a set o

ría les

vuyt setmanes no sería jal Poeta qui inspira
multituts, y, durant una setmana sencera

per sarcasme, serfa anomenada gloriosa, com
les poesfes d'en Guimerà), l'odi implacable contra
Catalunya's deixaría sentir, fuetejant-li'l rostre y
cobrant-li ben cara la gloria d'aquell día de sol en
que pogué veure'l seu Poeta ascendint triomfant

(qui,

davant dels ulls del Poble.
Nosaltres també hi erem, quan, poques setma
nes després d'aquell diumenge de gloria, vingué
aquell dilluns malastruch (26 de juliol) en que'l
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Poble, oblidant el seu tribut de poch abans a la
Poesía, se llençava desaforat al carrer, mogut a im

pulsos

de l'odi y de la violencia. Fou una sorpresa
pera molts el veure cóm aquell día començaven a
cremar per tots indrets els temples y les clausures,
senyalats implacablement per un dit invisible a la
furia de les turbes ensenyorides de la Ciutat.
El futur Redactor de BIBLIOF1LiÁ no tinguél mal
gust (tothóm ho compendrà) d'anar seguint les evo
lucions de la bestia apocalíptica en la seva obra
devastadora: emperò la bestia s'escaygué a passar
prou a prop del Redactor, y aquest, sense curiositat
morbosa, emperò ab l'afany d'informar-se qui deve
nía pera tots els ciutadans una necessitat de l'espe
rit, pogué veure desde sa propria casa les escenes
als peus meteixos de la
que s'estaven desenrotllant
efigie erigida pel Poble al seu gran cantor Joseph
Anselm Clavé, el generós redemptor de les multituts.

gueren
dintre.
Als

probar

si'ls hi

era

feta resistencia desde

pochs minuts les flames de l'incendi illumi
interiorment els elevats finestrals, ohint se tot
seguit el crepitar de les fustes unit a la trencadiça
dels vitratges, mentres s'alçava per damunt de tot
una espessa fumera que l'ayre apenes destriava de
sa direcció ascensional.
Alguns dels vehins de les altres cases, esglayats
y tements de Ilurs vides per l'incendi proper, aban
naven

Eren les deu de la nit del dimars, 27 de juliol:
la diada, com l'anterior, s'era esmunyida en el silen
ci de la Ciutat inactiva y entre l'angoixa produida
per les noticies incoherents, deformades encara
pels comentaris de totes les comares de vehinat.
Certament, la Ciutat se trobava fóra del món: els
fil-ferros qui uneixen normalment els uns pobles ab
els altres, eren estat tallats, y les vtes dels trens,
obstruides o arrencades; cap paper públich, desde
feya dos díes, no havía dut al bon borges desenfey
nat de sempre, el comentari de la propria vida mo
nòtona y passiva; sense circulació de tramvíes de
cap mena, y de vehícols, els amples carrers servien
de llindes infranquejables entre uns barris y altres
de la gran urb esbalandrada. Els alts de les cases,
convertits

en

observatoris, permetien apreciar va
rojors de l'incendi, lo que podía

gament, per les

ocórrer en l'un o en l'altre dels

quarters de la Ciu
tat, semblánts a membres disgregats d'un gran cos
acelal.
En aquella hora la rambla qui du'l nom de la
.nostra Patria retornava cap amunt, com una glo
pada infecta, un estol d'aquells qui pochs díes
abans havíen fet cua rambla avall en l'homenatge
d'en Guimerà:

força

més

pochs, emperò movien
plegats no feren aquell
aplaudiments y visques. El con
molt
que tots

eren

brugit

altre día ab Ilurs
vent d'unes monges, vebines del músich poeta Cla
vé, devia esser ja d'abans l'obgectiu d'aquell estol
de revoltats; emperó les pobres dónes qui l'ocupa
ven degueren tenir esment del perill que corrten,
com una per una, en el silenci d'un èxode forçat,
havten anat abandonant aquella tarda l'edifici, dei
xant-ne les portes mal tancades.
Els revolucionaris embocaren decidits el carrer
transversal, y, després de proferir uns quants crits
defuera, esfondraren les portes de l'esglesia, anexa
al convent, la qual havía estat, com aquest, de tot
hóm abandonada. Tot seguit repercutiren en la
trets ab que'ls assaltants vol
del

buydor

templels

A,

GU1MERÁ

( nat 1848)

donaren a corre-cuyta Ilurs estatges, atravessant en
confusió la rotonda d'en Clavé: els uns duent a coll
llurs infants més petits, els altres quasi arrastrant
a les dónes o als vells, y tots ab angoixa, seguits de
ab farcells fets de
prop per les serventes, carregades
manera. Ningú'Is inquietà en llur fugida,
qualsevulga
es cert, emperó'l Redactor tingué'l pressentiment de
costar la vida a
que una retirada així, bé podría
els seus
qualsevol bibliòfil, obligat a abandonar edicions.
les seves cobejades
incunables
y
preuats
A tot això l'espectacle, en el repòs de la nit
serena, devenía tràgicament solemnial. En les cases

quals podía esser aquell contemplat sense
perill, tots els balcons s'eren poblats d'espectadors,
dominat l'ins
en qui l'interès de curiositat havía
tintiu temor. De sobte resonaren picaments de mans
entre'ls vehins , y els esguarts de tothóm, dirigits
rambla amunt, delataren l'arribada, a pas galopant,
desde les

d'un escamot de soldats de cavallería: era la Provi
dencia qui acudía, sots forma d'autoritat, a reprimir
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els contrafurs

d'aquells infeliços, expoliadors de
monges indefenses y incendiaris de Ilurs convents.
Els bons borgesos, astorats, posant d'instint llur
confiança en la força armada per la Iley, pera con
trastar la que havía llençat al carrer l'odi y la in
cultura, havíen aplaudida l'arribada dels soldats;
emperò

.7osefth Moragas, han pogut renovar en nosaltres la
tràgica visió d'aquella setmana de juliol, oposant la
a la plàcida y
enganyosa proclamació del triomf
de la Poesía; que això simbolisava als nostres ulls
l'homenatge a n'en Guimerà, en aquell assoleyat
diumenge del mes de maig de rgon. El contrast fou

aquests, comanats en perfecta disciplina
voluntat, atravessaren impassibles per

real ment prou fort pera destruir pera sempre certs
optimismes de millorament del nostre cos social
que'ls catalanistes acariciavem: hi han medis refrac
taris a tota acció que's vulgui exercir
per l'art y la
poesía. L'obra de redempció del nostre Poble, ini
ciada per en Clavé y continuada per en Guimer,
quedava, donchs, anulada de moment, y això fou
una gran
pena perals bons catalans: fins el gran
idealista qui fou en Maragall, ne sentí la forta

per una sola

devant de l'edifici en flames. Al
cap d'una estona
tornà a acudir, fent vía en sentit invers, el meteix
escamot, o altre; s'aturaren els qui'l formaven al peu
de la estatua d'en Clavé, evolucionaren, se distri
buiren estratègicament. Els incendiaris
fugiren ales
hores per l'altre extrém de carrer,
y ja eren ben
Iluny, quan aquella meteixa voluntat feu encara
evolucionar els soldats entorn del monument. Per
ft, a una ordre, alguns dels soldats engegaren els
Ilurs fusells; no creyèm
que atenyessin a cap dels
revoltosos, els quals, tal volta, ja estaven duent a
terme un poch més enllà idèntica
gestl a la reali
sada. El Redactor, encara
avuy, té'l convenciment
de que Catalunya purgava aleshores les seves ve
leitats anti-centralistes iniciades

Això,

l'any 1898.

o

per l'estil, degué ocórrer aquells
díes en quaranta Ilochs diferents de la
ciutat, y es
de creure quels revolucionaris de bona
fe, con
fiarten en que arreu de la península seria secundat
el moviment.
cosa

Emperò no va passar res; ni podía: d'un alt
lloch oficial se feu circular
per tota Espanya la
noticia de quels catalanistes s'eren
alçats en armes
a favor de la
separació de Catalunya, y va bastar
això pera que tots
aquells qui abans protestaven
d'haver d'anar a
guerrejar contra'Is maures, y altres
qui de bon grat haurfen ajudat a la revolució, po
guessin esser enviats a Barcelona a guerrejar con
tra'Is separatistes catalans. La
jugada havía reeixit
admirablement.

Després, ab igual autoritat, se rectificà la espe
cie de que's tractés de
separatisme de cap mena: era
un moviment
republicà. Catalunya havía, donchs,
salvat una vegada més les institucions:
emperò, pa
gant de lo seu, no pot dir encara
lo que va
ningú
lien els vells
monuments, els llibres, els documents
d'arxiu de que per sempre més
quedà despossehida.
quina

estranya associació d'idees se són
la nostra memoria tots
aquests dolo
rosos recorts, al
fullejar el llibre de GLC)RIOSES,
distribuit als noys de Catalunya per la comissió de
a n'en Guimerà?
(1) Es sens dubte per
la sugestió de l'obra del
poeta: les estrofes vigoro
ses ab
que'ns relata en Guimerà la destrucció de
Poblet, y les de quan ens descriu la
fí d'en
desvetllats

en

l'homenatge

tràgica

(1) Angel Guimerà; GLORIOSES.
Jo/es li/crancs trctes de
l'ohra de l'Angel
Guimerà, que la Comissió E.recutiva tic l'Ho
menatje a l'excels poeta, celebra! a Barcelona
cl dia 23 dc
maig de 1909, dedica als nois de Calalunca.
Barcelona (sense
any, emperò publicat en
Un fasc. de 125 x 200 mm., de
1912).
128 pp. ab un retrat de l'A. G.
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punyida.

Es hora ja de que, deixant nos de recorts, par
lèm exclussivament del llibre de GLORIOSES, del
nostre gran poeta l'Angel Guimerà, al qual com a
catalans devém l'homenatge de totes les hores de
goig y d'emoció que'ns han procurades ses obres.
Aquestes, en quant a poeta hrich, estàn bastant
ben representades en el volúm; emperó com a autor
dramátich, no ho estant ni podien estar-ho, per la
meteixa índole de l'obra de teatre, qui apareix boy
rosa en els
fragments que's publiquen: tal vegada
el monólech de Mestre Olag-uer donat integralment,
haurfa estat preferible, pera'l gust de molts.
Tampoch creyèm encertada la inclusió de frag
ments d'alguns discursos d'en Guimerà: els poetes
no valen en
general fent discursos lo que arriben a
valdre fent obra de poesía. Naturalment quels dis
cursos del nostre Guimerà ho són de remarcables, y
valdrfen pera fer la gloria d'un escriptor; emperó'ls
fragments publicats resulten inconexes, y alguns
fins tenen l'inconvenient de que han envellit com
a doctrina.
Avuy, per exemple, ja no's podría afer
mar en un parlament de la Unió Catalanista
que'l
Dant compongué versos en
català-provençal, ni
que'l nostre Jordi de Sant Jordi hagués estat imitat
pel Petrarca. Aytals equivocades creencies, vàlides
ara fa trenta
anys, no havíen d'esser, avuy per
avuy, tornades a la circulació, en un Ilibre destinat
als noys de Catalunya.
Sense desconèixer per un sol instant els seus
mereixements com a prosista, hem de convenir en
que'l Guimerà qui omple ab el seu nom tot Catalu
nva es el poeta dramàtich, l'autor de Mar
y Ce!, de
Terra Baixa, y de tantes altres grans creacions del
teatre català modern. Mes nosaltres sentím per so
bre de tot això una admiració més gran encara pel
poeta Iírich: la seva obra, en aquest punt, es d'una
intensitat no assolida per cap altre escriptor català
del renaixement: les dues composicions esmentades
abans, altres com L'Any mil (inclòs també entre les
GLoRiosEs) y altres encara, mostren ben bé la grapa
de gegant del primer dels nostres dramaturchs. En
la producció lírica d'en Guimerà tota emoció es
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