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industria molt acreditada del nostre país. Tant
val dir que, a Espanya, el guadamaciler vingué
dejorn a ésser el cooperador artístic del relligador
o enquadernador propriament dit,
talment com,
avui per avui, fem una distinció entre aquest y el
daurador: l'un és l'encarregat de revestir els nostres
Ilibres ab valiós marroquí de Llevant, ab pell
garrada de Valencia o ab blanquíssim pergamí de
Barbastre; l'altre té a son càrrec el decorar y enri
quir les cobertes dels volums, a l'eixir de les mans
de l'enquadernador.
una

se

Durant els dies 25 a 3o del mes de maig de
tingué lloc a Madrid el SEGÓN CONGRÉS NA
CIONAL DE LES ARTS DEL LL1BRE (I). DOIlà.VeM per
descomptat que'ls assumptes de caràcter económic
o tècnic qui serfen
objecte d'estudi en aquelles
reunions dels més acreditats representants de les
industries gràfiques espanyoles, no podrien interes
sar-nos, com a bibliófils, sinó d'una manera indi
recta (apart del desig de que unes arts de tanta
trascendencia social assoleixin el més alt graó de
la prosperitat); emperó, per circumstancies Clue se
ría enutjós escatir en aquest lloc, el Redactor de
BIBLIOFILÍA hagué de concórrer al Congrés ab una
comunicació sobre l'art «hispano aràbiga» aplicada
a la decoració dels
llibres; treball que fou rebut ab
manifesta complacencia, per ésser, segons decla
ració d'alguns congressistes, l'únic tema de caràc
ter artístic proposat al
.ii,-.
de la susdita
assamblea.
Creient útil reproduir en aquestes columnes el
susdit treball nostre, qui fou publicat aleshores en
llengua castellana (2), l'hem transferit de bell nou
a la catalana original.
1913

Restauració de l'Art hispano-aràbiga
la decoració exterior dels llibres

en

L'estudi de la enquadernació espanyola té un
interès molt gran per als arqueólegs y bibliófils
qui s'han dedicat a semblant llei d'estudis; em
peró no se n'han preocupat apenes la gent de l'ofi
ci, dels quals, en darrer terme, haurà de venir tot
avenç positiu per a l'art, ab la incorporació del
fruit d'aquells estudis a la pràctica usual de la llur

professió.

Ens hem proposat,
mitjançant el present escrit,
donar a conèixer alguns treballs qui tenen per ob
jecte la restauració de l'estil dit «hispano-arabes en
• decoració exterior dels Ilibres. Com tothom s•b
prou b•,les manifestacions d'aquesta art que són les
relligadures anomenades mudèixars » dels segles xv
y
representen un fet dels més caracteritzats
dintre la enquadernació espanyola. Sa importan
cia per a la nostra terra és • menys tant gran com
pogué ésser-ho a França la importactó dels ele
ments decoratius •
procedencia italiana que per
als seus llibres adoptà el
gran Grolier. Emperó, a
casa nostra, el fet tingué lloc d'una manera insen
sible, y com a conseqüencia ll•gica d'haver-se anat
adaptant a la enquadernació els procediments ar
tístics de decoració de les
•i
pells, qui si
(I) Del Primer Congrés, celebrat a Barcelona en I ql I,
ja en donàrem noticia oportunament (131aL., HO y 205)•
(2) Restauración del Arle hispano-árahe en la decora
ción exlerior de los libros
(Barcelona, 1,413). Fascicle de
24 pàgines y 21 lamines, en format de 195
X 270 mm.

Es

una cosa

sabuda que l'ofici de treballar els

guadamacils consistfa en daurar y argentar els cui
ros, en pintar-los policromadament, y, sobre •tot, en
practicar damunt d'ells la estampació en relleus de
ferros o matrius, o sia lo que en els nostres temps
coneix tothom sots la denominació de « gofrats ».
Doncs, aquesta
faisó de treballs, practicada
•darrera

usualment damunt les tapes dels Ilibres desde'l
xiv.én segle, és l'origen •
la enquadernació mo
derna.
La ornamentació mudeixar, en quant als seus
elements, és una cosa qui té una íntima relació ab
l'art moresca de la qual devalla. Les combinacions
geomètriques que s'obtenen ab entrellaçats, y a les
quals s'ha donat el nom d'« arabescs », assoliren
per part dels alarbs espanyols un extraordinari
desenrotllament, segons apareix d'una manera ma
nifesta en les construccions aràbigues • Granacla,
de Sevilla y de Toledo; procediment qui s'estengué
aixt mateix per Italia, Alemanya, etc., penetrant ab
ses manifestacions decoratives dintre totes les arts.
S'ha de reconeixer, ab tot, que les enquaderna
cions del genre qui ens octtpa, fetes a Espanya, re
presenten un producte de les arts arabigo-mores
ques, molt superior a les produccions consemblants
de la mateixa època, que coneitem d'altres paisos;
essent aquestes en certa manera una reminiscencia
de les fetes aquí (1). Les lamines 37o a, 374 a,

378

a, 386 t7, 390 a, 394 a, 398 a, 402 a y
que documentem el present escrit, tenen
per objecte posar de manifest els principals tipus
que ofereix F
nquadernació mudeixar.
a,

382

4•6

Heusaquí la descripció de quiscún d'aquests
exemplars, que després haurem d'estudiar
conjuntament (2):
antics

Làmina 37o

a.

MISSAL TOLEDÁ.

(Biblioteca Na

(1) Pot, qui vulgui, repassar la importantíssima publi
cació de Teodor Gottlieb,
Hofbibliolhek Bucheinblln
de (Wien, Antón Schroll & C.°, 1910), especialment ses là
mines 9, 10, 11, 12, 13 y75, qui ofereixen reminiscencies de
l'art aràbiga. Emperó ni en aquesta obra, ni en la no menys
la Biblio
important d'Henri Bouchot, Les reliures d'art
lhèque Nalionale (París, Rouveyre, 1888), s'hi troba cap

mostra d'enquadernació semblanta a les hispano-aràbigues
que ara estudiem.
(2) En aquesta part del present treball y en algún al
tre lloc del mateix hem degut apartar-nos quelcom de la
edició castellana, per raó de les làmines, qui no són aqui
ben bé les mateixes que allà donarem.
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•

segle xtv)
Enquadernació del tipo hispano aràbig (o mudèixar) de l'època
« MISSALE

TOLETANUM

(Manuscrit

del

-

(Biblioteca Nacional de Madrid)
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Q. CURCIO RUFFO:
Interpretació moderna de

•,,ccs

sss,kzz

(HRICCIOTIR, 1481)
enquadernació reproduida en la plana d'enfront

HYSTORIA
la

r's

(E.remplar

DE

ALEXANDRE»

Planas)

s

cional de Madrid

) Còdex notabilíssim, del se
gle xiv, enquadernat ab posts de fusta cobertes de
pell; aquesta compareix treballada ab profusió de
gofrats simulant cordes entortolligades. Es obra
feta probablement a Toledo, d'aont sembla que pro

cedeix el llibre. Dimensions de la tapa: 205 X 280
milímetres.
Làmina 374 a. BREVIARI ROMANO-TOLEDÁ. (Bi
blioteca-Museu Balaguer, de Vilanova y Geltrú.)
Manuscrit del xv.n segle, ab tapes de fusta cober
tes de pell, compost de 494 fulls escrits per Gar
sías Açor, y que hagué de pertànyer a la Catedral
de Toledo, segons se desprèn dels fulls 86 v.°,
300 v.° y 491 v.° Aquest magnífic exemplar és un
donatiu de D. Francisco Asenjo Barbieri a la Bi
blioteca Balaguer. Mides: 170 X 250 mm.
Làmina 378 a.SÈNEca: OeuscuLA (Nàpols, 1475).
Incunable núm. i de la Biblioteca de la Univer
sitat de çaragoça. Dimensions: 290 X 410 mm.
Làmina 382 a. LLEONART ARETf (Bruni d'A
rezzo): PRIMERA GUERRA PÚNICA. Traducció cata
lana de Francesc Alegre, feta en 1472. (Biblioteca
de la Universitat de Barcelona.) Manuscrit de les
darreríes del
xv, ah enquadernació de cuiro

segle

sobre posts. Mides: 20 X 305 mm.
Làmina 386 a. ORDINACIONS DE CATHALUNYA.
(Arxiu General de la Corona d'Aragó, de Barcelo
na.) Manuscrit del segle xv. Mides: 210X 310 mi
límetres.
Làmina 390 a. CAPÍTOLS DELS DRETS DELS
DRAPS A CATHALUNYA. (Arxiu General de la Corona
d'Aragó.) Manuscrit del segle xv, en català; enqua
dernació de posts y cuiro. Mides: 200 X 290 milí
metres.

Làmina 394

SÈNECA, ab comentaris en ca
de
la Universitat de Bircelona.)
(Biblioteca
Magnífic manuscrit del segle xv; enquadernació de
posts y cuiro ab l'escut del canonge barceloní
Francesc Desplà. Dimensions: 300 X 430 mm.
Làmina398 a. VIDA DE JESUCRIST, PER FRA
FRANCESC EximExiç. (Arxiu Capitular de Barcelo
na, códex 49.) Manuscrit dels començaments del
segle xv; enquadernació en posts, forrades de pell.
Mides: 290 X 425. (La làmina reprodueix la tapa
posterior del llibre; la tapa de davant és de dibuix
a.

talà.

molt semblant a 382 a.)
Làmina 402 a. ACTA BASILEENSIS CONCILII GE•
NERAL1S. (Arxiu Capitular de Barcelona, còdex 4.)
Manuscrit de mig segle xv, enquadernació de fus
tes y recoberta de pell. Mides: 220 X 310 mm.
Làmina 406 a. DIOGENES LNERTIUS: DE VIT1S
PHILOSOPIIORUM. (Biblioteca Pública Episcopal de
Vich). Incunable italià, sense indicacions tipogràfi
havía pertenescut al pre
ques (Hain, 6.196), que
vere català Antón Joan Marfà, de qui és l'escut
miniaturat al començament de l'obra. La

parlant

enquadernació és de pell, sobre fustes, y, segons la
opinió autoritzada de mossèn Josep GudioLl'intel
conservador de la Biblioteca y Museu Epis
ligent
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copals,

pogué ésser feta també

cap a les darreríes del

segle

el Nord d'Italia,
Mides: 195 X 290

en

xv.

milímetres.
Els

exemplars

370

a

y 374

a

que, tal

com

s'ha

toledana,
decoració;

són
ésser considerats com obra
remarcables per lo exuberant de llur
y,
tenir-los per mostres les més
per lo mateix,

dit, deuen

podem

de l'art mudeixar en la enquadernació
dels llibres.
La enquadernació 378 a és probablement ara
gonesa y replesenta una modalitat artística qui
tendeix a fer preponderar, tot simplificant-les, les
línees de construcció del dibuix, les quals aparei
xen com a entrellaçades, destacant-se sobre'l fons,
decorat ab els petits ferros cabbformes de sempre.

genuines

Les mostres 382 a, 386 a, 390 a, 394 a, 398 a
a, són, segons totes les probabilitats, cata
lanes.
La 382 a conserva l'element central predomi
nant, com en els tipus toledans, emperó transfor
mant-lo en rosetó semi-gótic. També s'hi veu alleu
gerit el treball ornamental, gracies a les faixes de
ratlles paralelles qui formen enquadraments alter
y 402

nats ab els de decoració encordillada.
a és de notar que
En el

l'entrellaçat central
386
ha estat sustituit per l'escut de Sant Jordi, inscrit
en una àrea de forma quatrilobulada; la decoració
continúa essent mudèixar, mes l'esperit de la com
posició tendeix manifestament al gòtic.
Lo mateix pot dir se de la mostra 390 a, en la
qual han desaparegut del tot els elements curvi
linis.
La coberta 394 a deriva artísticament de la
386 a, repetint el tema quatrilobulat central d'aque
y inscrivint dintre cada espai l'escut d'armes

11a,

del possessor del volum.
La mostra següent, 398 a, sembla ja del tot
emancipada de la tradició constituida pels tipus ab
arabesc central, y se'ns presenta distribuida en es
pais poligonals, a manera d'un encaironat.
La làmina 402 a, composta exclusivament per
una serie d'enquadraments tancant un fons o camp,
decorat per sa part en diagonal, ve a representar
la darrera transformació del tipu mudèixar, del
qual ja no n'utilitza sinó els elements decoratius en

forma de cordes, y encara degenerats.
Per últim, la mostra 406 a clou la serie, repre
sentant nO més una reminiscencia de l'art aràbiga, els
elements de la qual alternen ab els del renaixement
italià. El motiu central, constituit per un entortolli
la transi
gat cabliforme, dèu representar tal volta
ció de l'arabesc mudeixar a l'entrellaçat caracterís
tic de l'art venecià del segle xvi, qui produí, tant
en la tipografía com en el relligat, manifestacions

paralel les d'una esplendidesa incomparable.
Desitgem fer remarcar un detall que ofereixen
les manifestacions decoratives que acabem d'exa
minar, y el qual apareix als nostres ulls com a ca
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racterística de l'art hispano-aràbiga de la enquader
nació: ens referim a la interpretació cabliforme, çó
és, a la faisó de retorç o corda, de la quasi totalitat
dels ferros destinats a produir els temes decoratius.
En tal forma, doncs, sembla poder-se establir que
l'estil mudèixar del decorat exterior dels Ilibres està
constituit principalment per una serie d'encordi
llats, combinats ab mètode per a crear un cert
nombre de traçats continuos o circuits, en l'estudi
dels quals ha pogut basar-se la restauració mo
derna de l'art damunt dita.

Mes, abans de tot, convindrà que declarem que,

relligadures, qualsevulga provatura
encaminada a resucitar un tipu d'art retrospectiu,
pot ésser reclamada per la necessitat d'enquader
nar exemplars antics, als
quals convé proveir d'una
vestidura exterior qui no desentoni de l'aspecte ti
pogràfic de la propria edició. Procedir altrament
serà sempre una profanació artística,
y els bibliò
fils estan a totes hores previnguts per a no deixar
passar en silenci qualsevol malifeta de l'enquader
nador. A la veritat, emperò, cap dels nostres amics,
entre la gent de l'ofici, caurà mai en semblant falli
ment, revelador en tot cas de la més completa ig
norancia bibliofílica; per això no insistirem
gaire
en
voler demostrar la utilitat que tots plegats, bi
bliòfils y enquadernadors, podem trobar en aquesta
mena d'estudis.
Per aquesta vegada, com hem anunciat al co
mençar, tractarem de la restauració de l'estil mudèi
xar, aplicable especialment a la enquadernació dels
llibres gòtics espanyols, dels manuscrits dels se
gles xtv y x v, y fins de les edicions en lletra rodona
de la primera meitat del segle xvi.
tractant-se de

No'ns pertany, de cap de les maneres, el títol
en l'arqueología del Ilibre: la nostra
tasca, com se veurà, ha estat bona cosa més mo
desta que tot això. Per l'estiu de l'any 1909 ens
vegérem honorats ab l'encàrrec de la Excellentís
sima Diputació Provincial de Barcelona, per a pro
veir a la relligadura del famós
Canpner Gil, que
uns generosos amants de la cultura havfen
adqui
rit per a destinar-lo a la Biblioteca
que s'està cons
tituint sots els auspicis de la susdita
Corporació.
En casos de tant compromís, nosaltres hem
pogut
sempre recórrer als bons oficis de n'Eudalt Cani
bell, Director de la Biblioteca Pública Arús, de la
nostra ciutat, y fidelíssim amic, al qual no ha acu
dit mai ningú en va; y nosaltres
menys, ja que hem
estat els més afavorits
per la seva bondat inexau
rible.
El bon consell d'aquest tant savi com modest
coneixedor de les arts del llibre sol
pendre sempre
un caient
pràctic immediat: nos limita a orientar
els passos del qui acut a ell freturós de
saber, sinó
que, molt sovint, arriba a declarar la solució justa
del cas especial sotmès a son
parer. Emperò, la so

d'investigador

374

lució que demanava el

plicada,

car nos

cas nostre era bon xic com
tractava solament de determenar

la mena d'ornamentació que millor
al Canpner Gil, mes també de trobar

podta

escaure

quí faría el
y ademés quí gravaría els fe

projecte d'aquella,
rros que
convinguessin per

a la execució del mateix
damunt del llibre.
Tinguérem la sort de trobar-ho tot ensems en
un dels deixebles d'en Canibell, un
jove qui ales
hores estava practicant-se, a les seves ordres, en lo
relatiu al decorat, tant interior com exterior, del lli
bre, després d'haver treballat durant dotze anys en
l'ofici de gravar el metall en l'obrador d'en Fran
cesc Jorba, primer entrels gravadors barcelonins
de la nostra època.
En Joaquim Figuerola (o sia l'artista gravador
y dibuixant del qual parlem) havía fet un viatge
d'estudi durant els mesos d'abril a juliol de 1905,
com a pensionat de la Academia Provincial de Be
lles Arts de Barcelona. La intenció d'aital viatge
havIen estat les enquadernacions antigues que pos
seeixen les grans biblioteques
espanyoles, as
sumpte qui s'avenía ab les aficions del jove pensio
nat, y ab l'estudi del qual comptava arrodonir les
seves aptituts de
que hem parlat suara.
Al tornar de la seva excursió, l'aplicat artista
duia la cartera plena d'apuntacions, decalcs
y re
fregats, que havía obtinguts a Madrid, a çaragoça,

l'Escorial, a Toledo, a Sevilla, a Valencia, etc.,
posseint d'aquesta manera una suma de coneixe
ments relacionats ab l'art de la enquadernació,
tant més precisos com precisa havía estat la seva
intenció a l'empendre's aquell viatge.
Posant mà en Figuerola a les seves notes, va
disposar per al Cançoner Gil una enquadernació
d'aquest estil mudèixar de que'ns venim ocupant,
la qual fou en certa manera la
reproducció d'una
antiga enquadernació aragonesa (378 a), mes de
a

cantant-se, en quant als detalls, al famós Mrssal
Toledà de la Biblioteca Nacional de Madrid (37o a),
del qual, com a peça sobressortint dins son genre,
tenía preses referencies per a quiscún dels ferros.
Aital adaptació no va deixar d'oferir algunes difi
cultats: els ferros, gravats pel mateix Figuerola, va
ren respondre bastant bé a la fi
que's perseguía, y
després d'alguns assaigs, el treball pogué ésser en
llestit prou a gust de les persones qui degueren
intervenir en aquella operació. (Vegi's la làmina

378

b)

d'aquesta primera tentativa interes
naturalment,
petita
particular
exemplars antics qui demanaven ésser relligats

Els resultats

les nostres aficions de bibliófil:
saren,
teníem en la nostra
biblioteca
al
guns
ab tots els miraments que per la llur edat
y valor

literari

mereixten;

els

quals

foren successivament
provatures de
restauració d'una art que trobàvem per demés inte

enllestits, constituint altres

tantes

ressant.
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y poguérem comptar ab la suficient varie

gravades, encarregarem an en Figue
projectes, tot seguit executats, per a un ..Sant
Yoan Bonaventura, imprès a Montserrat a principis
del segle xvt (382 b); per a un Yaume 1?oig, edició
«
prínceps » de 1531 (386 b); per a un Blanquerna
lullià, de 1521 (406 b); per al Quinto Curcio, en ca
talà, de 1481 (370 b); y per als Triunfos de Appia
no, de 1522 (398 b). Totes aquestes enquaderna
cions, com després les d'un Plutarco, de 1548
(390 b), d'un Boecaccio, de 1552 (394 b), d'un Con
sulado de Mar, de 1539 (374 b) y d'un Petrarca,
de 1532 (402 b), són veritables reproduccions de
sengles exemplars antics, com se podrà veure, sense
necessitat de prolixes explicacions, en les lamines
foto-cologràfiques illustratives del present escrit,
les quals se presenten aparelladament, çó és, cada
exemplar antic enfront del modern qui ti correspón.
tat de matrius
rola els

Als nostres propòsits convé ara presentar,:sin
tèticament, els punts de vista segons els quals ha
estat reinstaurat l'estil hispano-aràbig dintre l'art
de la enquadernació del nostre temps, ab vistes a
satisfer certes necessitats bibliofíliques.
Es evident que no's tracta ab això de cap mena
de falsificació o truquag-e: qualsevulga d'aquestes
relligadures neo-mudèixars — com les anomenà
rem — se presentarà als ulls de la persona menys
iniciada, com a treball manual dels nostres dies, en
el qual no s'ha pogut de cap manera pretendre as
solir la finalitat ambigua a que tendiría un fabri
cant d'antiguitats, jatsta prenguessin el nom, no
gaire franc moltes vegades, de reproduccions. La
característica de l'art de decorar l'exterior dels iii
bres és, avui per avui, la perfecta execució, pro
pria de tot treball ben deixat; mentres que'ls exem
plars antics ens ofereixen continuada mostra de la
que podríem anomenar rustiquesa d'execució, en
que hi entren per igual la ingenuitat artística y lo
expeditiu de la mà d'obra. Per això veureu en els
punts d'intercessió com els uns elements se sobrepo
sen als altres; que en els espais alveolars la decora
ció és resolta laberínticament, per no adaptar-se al
perímetre d'aquells els ferros ab que s'havíen
Y, si bé és cert que aital manera d'obrar
no deixa de tenir la seva especial sugestió y s'es
cau prou bé a l'art quelcom primitiva dels enqua
dernadors d'aquell temps, això no podría pas prac
ticar-se avui en dia, en vista de les exigencies dels
nostres aficionats, els quals se plauen sobre tot de
les relligadures fetes saviament y correcta.
La interpretació moderna de les velles mostres
decoratives, comportava en primer lloc la descom
posició dels elements qui les constitueixen; és a
dir, que calía gravar ferros per l'estil dels qui ha
vten servit per a decorar aquelles tapes que volíem

que ab prou feines apareixen resoltes en les enqua
dernacions originals. (Per no dir, en absolut, que
no hi són resoltes.)
Aquesta doble tasca fou duta a terme per en
Figuerola, servint-se dels documents que tenía aco
blats, en tot lo que's tractava de restauració; y
guiant se pel seu instint artístic y coneixença de la
cosa, per a inventar els elements qui mancaven.
Com a resultat d'aquestes simultanies restaura
ció y adaptació, els ferros creats ab vistes a la re
producció de l'art mudèixar de les relligadures
poden ésser classificats en tres categortes o series:
Primera serie: Elements decoratius complets.
Segona serie: Elements de composició, per a
orles y frisos.
Tertera serie: Elements de composició per a
fons o camp.
-Primera serie: Els ferros
presentem tot seguit, són, en

florons, qui poden

ésser

d'aquest ordre,
certa

que

manera, com a

empleats separadament,

els entrenervis dels lloms, per exemple. Emperò
llur aplicació propria és formar part del conjunt
decoratiu, com a recurs per a omplir espais reduits
ont no càpiguen els ferros de composició:
en

(B)

(A)

(D)

(F)

(E)

Segona
cas

serie: Per

(C)

a

(en el
incompletes)
quals, previa

la formació d'orles

nostre els frisos no són sinó orles

apropriats, els
successiva d'un mateix ferro, creen els
decoratius. Quiscún d'aquests comporta,
dintre l'art restaurat, un ferro angular, qui té per
objecte el lligar els elements incomplets ab que
terminen dues línees qui convergeixen en escaire.
Totes les mostres que ara segueixen, són compostes
del ferro elemental y de la respectiva peça de vértiç.
El tema del següent gravat produeix, en l'orla
acabada, una serie d'anelles en losange, atravessa
des per dos circuits closos:
comptem ab elements

repetició

la
temes

reproduir. Segonament, convenía crear aquells al
elements complementaris que reclama la tèc
nica moderna, en especial les solucions d'angle,
tres

12-1913
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Igual disposició,
de Fús del

tema

encara

que

simplificada, prové

següent:

La disposició qui segueix ara, molt senzilla,
constituida per una doble corda ondulada, forma
dos traçats continuos:

(9)

(2)

El qui ara ve, varietat de l'anterior, presenta
solució angular diversa, resultant quiscún dels
quatre costats de Forla completa com un circuit
una

Idèntic resultat ofereix la següent
complicada de dibuix:

disposició,

més

independent:
(10)

(3)
no

Encara més complicada és la següent, ab tot y
contenir sinó dos circuits, com les anteriors:

Altra varietat del mateix principi decoratiu, ab
dos circuits per a l'orla completa, y anelles de for
ma

quadrada:
El següent tema és compost de tres circuits,
formant una veritable trena, per l'estil del núm. 9:

(4)

El gravat següent
lles ovalades:

origina

una

cadena ab

ane

(12)

La qui segueix ara és de gran elegancia, y
també conté tres circuits, closos independentment
en l'orla completa:

(5)

Disposició semblant
semi-quadrades:

a

l'anterior,

emperò

ab

anelles

(13)
(6)

El tema qui
les anelles de la
alternativament:

segueix forma també una cadena,
qual són circulars y quadrangulars

Finalment, la disposició qui ve tot
conté pas menys de quatre circuits:

seguit

no

(14)

Y quatre també la

disposició

donada

en

darrer

terme:
(7)

Nova combinació d'anelles,

quadrangulars

y

alternativament

hexagonals:
(15)

(`)

que
cies
12-1913
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disposa l'art mudeixar per a decorar superfi
(o sien fons o camps), farem esment, en pri
11**

•

SÉNECA:

«

OPIJSCULA

Enquadernació

»

(Nàpols, 1475)

de gust mudèixar, de

l'època

(Biblioteea Universilaria de Çaragoça)

378 b

• ,

y

:•• ,,

I

'

\

\

\

,•
•,

...„!.,,

• ,

LN

.

.

\

1,

. • ....
' \ '
\

'

.„,

'
`,
'

\

.
\

.

S,,

,\ \
\
.

k

\
,,,,- ,,,•

,,,,,

\
'

''

k
•

t.
,

I

\
S.

S„

¼'
k

,

...,
k

¼'

\

1/42

5,
•

'‘

.\

':

\

1

,-

\

'5.,

,

' ,

•

'

l

is.

'‘'

\:.'1

'.‘'i

,

,

k

s

''

k■

. .'\

‘

,k

1`\•\!:\

•

,I

k

• ■; .

1

(., V\

sZ.\

\

I

:•..-

1

v ),
,
'

\
. •

k.

`.!N. .

.k

.

k."'‘.

kl

k

k

,'

l'k
s

k

`1/4
,

•

\

k
\.`:.
s

'sk
`

,.\

\

k

1/4,''

k'

k'

•

•

,
5

k.

.4. 1

.‘'.

.:‘

'

...., ,
\''
,

k

,
, ,

:

'

*5'

\

k

,

'

k.

\
k

\

'

\\'
ks

:,

,'
,

k.

■

'

\
,

Ics,

I,

"%.1

,
'‘

\

\
,

,.s,

—1

I

.,' \

'N:

,
1/4.

'‘

,1/4- ,,.

,,

•

,i ■,

'

,'

n
;

--.

sI

,

•,

i•

N

\.,,,,•.

0-

•

'

ss.,

,

.

,,

'

'\

.5\

\\

\.■

k' ■
k
,

k

N‘„

k"
k

k

•

\

k'

—

\'"

\
k'

•

k'

,

k`

k'

k'

k'

'

\''

k`

k'
\

•

or.

•

tt

CANÇONER GIL»

Enquadernació

moderna

(Biblioteca de

■••

(Manuscrit

inspirada
d'Estudis

en

segle xiv)
reproduida enfront

del
la

Catalans, de Barcelona)

'

".

mer

380

BIBLIOFILÍA

379

lloc, del més senzill de tots, qui consisteix
una mena d'encordillat, ab un sol ferro

formar

en

(o

de corda) que s'estampa alternativament
sentit vertical y en sentit horitzontal, o bé dia
gonalment, en creu. Se pot encara perfeccionar
aquest sistema, utilitzant un ferro corvat per a
cloure els contorns de l'entreteixit, lo qual és en
conjunt d'un bonic efecte, ab tot y la seva simpli
citat. (Està tractat d'aquesta manera l'espai central
quadrangular de les enquadernacions 386 b y

fragment
en

394 b)

Emperò, ademés, disposem d'altres recursos
que'ns proporciona el clavat, convenientment, dels
set ferros que reproduim tot seguit, quiscún dels
quals dóna una mostra diferenta de fons o camp,
qui serà limitada a l'exterior per les línees qui tan
quin l'espai que s'ha de decorar:

(a)

(b)

(c)

cartrons, sinó posts de fusta. Els coneixedors saben
prou bé que, quan començaren a fer-se de cartró
les cobertes, la manca de gruix y consistencia
d'aquest material no va consentir aquell reclavat
ornamental, el qual degué ésser suplert per menu
des Ilentíes de coure o d'altre metall, retallades
d'una fullola y incrustades en el gruix del cuiro,
mitjançant un bon cop de trepant qui feia les dues
operacions a l'ensems. Clauets y llentíes se troben
substituits en la nostra art neo-mudèixar per aquests
daurats complementaris, sumament delicats y har
moniosos.
Arribats

en

aquest punt,

ens

permetrem formu

opinió (de la qual no sabem si participaràn
coneixedors) respecte l'utilitat d'aquests ele
ments d'antiga art espanyola per a la enquaderna

lar
els

una

ció de llibres moderns. Nosaltres tenim la confiança
de que ha d'ésser possible crear tipus de gust o es
til mudèixar, encara que concebuts dintre les ca
racterístiques de la decoració actual; de la mateixa
manera que han estat adaptats a les necessitats del
nostre temps els estils clàssics, y el romànic, y el
gòtic, y el de la renaixença, y tots els altres. Dintre
el camp constituit per l'estil hispano-aràbig, els ar
tistes qui s'ocupen de l'embelliment exterior del
tindràn ocasió segurament de deixar córrer en
llibertat la llur fantasía.

llibre

(f)

(e)

(d)

(g)

Devem advertir, de passada, que algún dels fe
rros de la serie
d'orles, permet ésser aplicat a
camps, disposant-lo en forma diagonal. En aquest
cas se troba, per exemple, el ferro núm. 2, y altres
encara

del mateix

tipu.

Tenim d'esmentar

encara un

darrer element,

emperò

que no deixa de
d'importancia
tenir la seva utilitat com a recurs d'embelliment de
les noves enquadernacions mudèixars. Recordem
la pell, dels ferros
que la e9tampació, damunt de
en sec (o sia
que hem anat estudiant, és obtinguda
la
sense or, çò quels francesos ne diuen à froid):
donen a
pressió y una escalfor moderada del ferro,
la pell un petit relleu, y una entonació més pujada
a la part qui constitueix el dibuix. Queda, després
d'això, en els intersticis d'aquest, espai suficient per
ferros (punts, cercles,
a estampar-hi uns petits
creus, estrelles) qui hi lliguen perfectament:

secundaria,

(a)

(P)

4.%

0

(y)

(b)

enriqueixen

(e)

+

©

(r1) (8)

estampats ab
extraordinariament el conjunt, y,

Si aquests ferros secundaris
or,

©

són

essent com són elements ben propris de l'art qui
tatxes
ens ocupa, serveixen per a suplir les petites
allí
ont
les
de
les
de metall
antigues relligadures,
tapes, dessota del cuiro qui les recobreix, no són
.

No acabarem sense -presentar un testimoni de
la consideració que mereixen en altres països
aquesta mena de treballs, que de cap de les mane
res han d'ésser confosos ab els productes de caràc
ter industrial, obtinguts ab una planxa a colps de
premsa, y que, en quantitats de milers d'exem

plars, són l'ampliació del negoci editorial.
En un llibre anglès, força interessant, de Bran
és feta referencia a un exemplar
der Matthews
de la Alhambra de Owen Jones, que un relligador
americà va presentar a la Exposició de Nova-York
en 1853; el daurador, o finisher, hagué d'esmerçar
en la tasca sis mesos, y l'obra en son conjunt no

baixà pas de dues mil cinc-centes pessetes. Se trac
tava d'una enquadernació del més complicat estil
hispano - moresc, executada exclusivament ab el
filet per a les línees dretes y ab un jóc de gubies
per a les curves y cèrcols.
Per més que aital enquadernació hispano-mo
resca no pot tenir sinó una llunyana relació ab la
nostra art mudèixar renovada, ve molt a tom repro
duir ací les explicacions tècniques ab que Mr. Mat
El procediment
thews il.lustra aquella noticia:
és
'per a obtenir una decoració tant filigranada,
— més en
» extraordinariament entretingut — diu;
» cara de lo que puguin pensar-se'n els mateixos
coneixedors. Ans de tot, el dibuix ha d'ésser
(1) Bookbindings, Old and New; Notes of a Book-Lover
(London, G. Bell & Sons, 1896), pàg. 106.
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de paper, y després marcat,
ab els mateixos ferros o matrius, a travers del pa
»
per, damunt de la pell. Tot seguit se treu la sus
» dita fulla
y se procedeix a estampar directament
els ferros, a fi de que llur dibuix aparegui ben en
» fonsat
y precís, humitejant lleugerament el cuiro
»
per al cas, y escalfant els ferros en un grau mo
» derat.
Després ve l'aplicació del mordent, y
» damunt
d'aquest s'hi estenen els panys-d'or, per
» a ésser una quarta y darrera vegada reseguit el
»
dibuix; ab tot lo qual romàn termenada una no
» més de les cobertes. Tenint-se en
compte que'l
» treball descrit ha d'ésser totalment reexecutat en
» l'altra
coberta, y que'l llom també ha d'ésser de
» corat seguint igual procediment,
podrà formar-se
• una idea de la feina que suposa una
d'aquestes
» delicades
enquadernacions ornades a mà. »
No'ns caldrà afegir pel nostre compte ni un sol
mot a tot lo dit. Ens som adreçats ab aquesta noti
cia a persones qui estàn ja al corrent de l'assumpte
y participants de les nostres aficions. De més a
més: que l'amor al llibre ja presuposa un gran in
terès pels avenços tècnics de les arts qui ab aquell
se relacionen.
Barcelona, maig de 1913
»
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executat en un full

El record d'en Menéndez y

Pelayo

»

reproduir en les columnes de BIBLIOFILÍA
escrit, no'ns podem estar d'afegir hi, a ma
nera de post-scriptum, alguna cosa. Y això serà, en
primer lloc, per a retre gracies a algunes persones,
sumament benèvoles, qui ens han mostrada llur
complacencia pel nostre treball, encoratjant-nos a
Al

aquest

perseverar en aquest ordre d'estudis.
En segón lloc, volem fer constar aquí que, ade
més de les persones citades en el text, han estat
fautors capdals de l'avenç que pugui representar la
restauració de l'art mudèixar en les enquaderna
cions, els nostres benvolguts amics senyors don
Pau Font de Rubinat, de Reus, don Isidre Bon
soms
y don Joaquim Montaner, de Barcelona, y
don Josep Lameyer, de Madrid, als quals devem
utilfssims consells, mostra continuada de la llur ex
periencia en materia bibliofflica y de l'amistat deli
cada ab que'ns honoren.
Fóra injusticia no afegir igualment a la llista
precedent, els noms d'en Rafel Ventura y d'en Mi
quel Bonet, operaris expertíssims de la casa de la
senyora Viuda de 7. Miquel y Rius, de Barcelona,
en els obradors de la qual han estat executades les
relligadures modernes que'ns ha plagut reproduir:
entengui's que, sense,la bona voluntat y intelligen
cia d'aquests dos discretíssims cooperadors nos
tres, rès no hauríem pogut intentar per a la susdita
restauració de l'art hispano- aràbiga en el decorat
exterior dels Ilibres.
Y, per últim, fem constar en aquest lloc, que'l
tiratge de les reproduccions antigues y modernes
ab que s'illustra el present article, és degut als
nostres amics senyors Missè germans, de Barcelona.

El dia 19 de

maig de
1856 —

1912 moría a Santander
l'eminent sobre tota pon
deració En Marcelf Menéndez y Pelayo.
La biograffa d'aquesta il.lustre personalitat no
entra en els nostres propòsits editorials: emperò sí
el fer-nos resó del sentiment que ha produit a Ca
talunya la seva mort, quan encara tant podíem
esperar de l'amor franca y desinteressada que sen
tía envers la nostra terra. En aquest sentit en M. y P.
havía obrat sempre com un fill adoptiu de Catalu
nya, havent estat aquesta com una segona patria
seva: els catalans, per la nostra part, hem de sen
tir nos gelosos per sempre més dels records que
aquí deixà l'antic alumne de la nostra Universitat,
en la freqüentació de la qual hagué de tenir lloc
l'establiment de les seves més- cares amistats y el
gran respecte per als mestres eminents qui contri
buiren a sa formació espiritual.
El doctor don Antoni Rubió y Lluch, qui fou
un dels amics d'en M. y P. y antic company de la
seva joventut escolar passada a Catalunya, ha tin
guda ocasió de fixar, en un discurs notabilfssim (r),
tot lo que del gran home avui desaparegut romanía
flotant entrels seus records personals. Ell és qui
ens introdueix, ab paraula plena d'emoció, en el
santuari d'una afecció mutual y Ilealment compar
tida, començant per parlar-nos dels primers temps
d'estudi del seu amic, després de l'arribada d'aquest
— ont era

nat en

Barcelona:

a

«No habia cumplido aún los quince años cuando pisó los
claustros de nuestra Universidad barcelonesa
» improvisada sobre las ennegrecidas ruinas del antiguo
» convento del Carmen, donde las flores de la ciencia pare
» cían brotar de las cenizas de la barbarie. Indiferente a las
.expansiones regocijadas de los que tuvimos la dicha de
• severos

» contarnos entre sus condiscípulos, sin

dejar por eso de ser
afectuoso y sencillo, sólo gozaba en la conversación y aun
• en la discusión, — en la que ponia toda la vehemencia de
» su impetuoso carácter — acerca de materias históricas,
» religiosas o literarias, y cuando sobre ellas no recaían,
» su semblante recobraba al punto su aspecto grave y aun
» melancólico, en él habitual, impropio de sus cortos aflos.
» Huyó siempre de esas conversaciones generales que tanto
» temía nuestro sabio filósofo Llorens, quien solía decir
«que en ellas se introduce por lo común un desorden inte
» lectual; pero sobre todo abominaba de esas conversacio
» nes vulgares y corrientes, certámenes de frivolidad y de
» estulticia, que el ilustre escritor uruguayo, Rodó, califica
tan admirablemente en sus Motivos de Proleo, de ocio sin
»

»

dignidad.

Amaba la soledad para sus estudios y principal

» mente para la búsqueda de libros viejos, que ya constituía
» entonces para él la mayor de sus delicias. El libro era su
»

pasión favorita,

la

más

dominadora de sus pasiones. En

(1) Discurso en elogio del Dr. D. Marcelino Menéndez y
Pelayo por Antonio Ruhió y Lluch, leído en la solemne sesión
que la Universidad de Barcelona dedicó a honrar la
memoria de aquel ilustre escritor y antíguo discíputo suyo, ci
día 18 dc mavo de 1913 !Barcelona, 1913). Un fascicle de
19 X 27 cm., de 81 pàgines.

pública
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» su alto y modesto tugurio estudiantil, bailado por esplén
» dida luz, comenzó su biblioteca de Santander. Allí Ilevaba
"los tesoros recogidos, a costa de muchas privaciones, en
> las librerías de viejo de Llordachs, en los Encantes, o de

Mero, en la hoy casi derruída calle de la Tapinería ( I ), cer
» ca la vetusta bajada de la Canonja, donde ya parece que
»

empieza

a

percibirse el ambiente,

a la vez húmedo y oloro

» so, como de gruta sagrada, de nuestra incomparable Seo
'barcelonesa. Había que ver con qué infantil regocijo mos

alguno de aquellos tesoros, cuyo valor no acertaba
yo entonces a comprender, y cuyos enrevesados títulos,
harto sonrojo mío, no se
por más esfuerzos que hacía, con
grababan jamás etí mi memoria. Allí empezaron a Ilenarse
aquellas famosas cajas de libros, que ya no cesó de man
dar a su ciudad natal, durante sos residencias en Madrid,

» traba
»
»
»
»
•

primero desde sus reducidas habitaciones de su casa de
huéspedes de la calle de Silva o del Hotel de las Cuatro
» Naciones, más adelante desde la destartalada y anchurosa
» celda de los sombríos sotabancos de la Academia de la
'Historia, su último domicilio, en el que vivía siempre como
ave de paso, deseosa de volar a sus cantabras montailas.
Todos los días festivos invariablemente y la mayor
» parte de las tardes de los sábados al concluir sus clases,
»
»

coincidían todas con las mías, por alternar yo los
estudios de Letras con los de Derecho, concurría a mi
» cuarto estudiantil, y allí con la mirada inquieta, como si
» buscara algo, solía dar vueltas con inseguros y desgarba
• dos pasos por la habitación, hasta que tropezaba con al
» gún libro de mi modesta librería, si así podía Ilamársela,
'o de la de mi padre, o con la revista semanal o con alguna
» obra recién llegada. Interesábale mucho en esta época
> nuestro movimiento literario regional, que estaba redu
que no

»

»

cido, además

del teatro y de la

publicación

de los volúme

Florales, a unas pocas revistas
» como la Renaixensa, de Barcelona, o la Balear, de Palma
> de Mallorca, a la magnífica edición de textos clásicos ca
> talanes recién comenzada a la sazón por don Mariano
nes anuales de los Juegos

ció: la naturalitat en el seu estil d'escriptor; la fe
religiosa, l'amor patri, el respecte absolut a ladeverila
tat científica, constituint el fons permanent
seva fesomía moral. Relativament al patriotisme
d'en M. y P, el doctor Rubió el deixa concretat
en aquest altre paragraf que transcrivim:
'La España que amó Menéndez Pelayo, era la España
grande, la España de los Austrias, que cantó Actúla en un
majestuoso soneto, la encarnación del genio ibero; una
'España policroma y descentralizada, con tres lengttas y
»

distintas, con inmensa variedad de cos
tumbres y riqueza de libertades locales, pero iluminada
solo espíritu, formando
'por una sola fe, inspirada por un
'tres literaturas
»

'una sola grey y un solo imperio, regida por un solo mo
» narca y una sola espada. Todo lo veía diverso, menos el
» alma nacional.
de España, y lo con
era
»

Portugal
pedazo
tinuaría siendo aunque una catástrofe geológica le des

•

gajase

• Esa idea le Ilevó
» píritu filosófico,

civilización española; y a proclamar un absoluto parale
> lismo literario de los tres pueblos peninsulares, sin echar
» de ver, por cierto, que en Cataluila la literatura medio
vivió casi totalmente divorciada de la castellana, y
estrechamente unida a la de Francia e Italia, y que en
ni
pleno Renacimiento, ni Garcilaso, ni Fray Luis de León,
'Herrera, tuvieron imitadores en su suelo, como no los han
» tenido después, sino esporádicamente, Zorrilla, Campo
» amor y Núñez de Arce. Pero así y todo sentía con genero
» sidad los movimientos literarios regionales cuando tienen
» fuertes raíces históricas y populares, y detestaba el mo
» nopolio de españolismo de ciertos espírittts estrechos y
» eval
»

»

»

producción infatigable

»

dradas letras catalanas. »

la unidad de
egoístas, que, incapaces de comprender que
pueblos es unidad orgánica y viva, desearían aniquilar
fuente
en provecho propio el vigor del espíritu regional,
»
de vida y estímulo de prosperidad.

'los
»

y a la

a admitir, equivocadamente, un solo es
desde Séneca hasta Balmes, y una sola

>

de don Francisco

Aguiló (2),

»

de nuestro suelo y le arrastrara como una isla en
reachroso; otro tanto petisaba de Catalutla.

> medio del mar

Pelayo Briz, que se encargaba él solo, con febril impacien
» cia, de surtir de poemas, dramas, novelas, periódicos, re
» producciones de textos antiguos, colecciones folklóricas
— ayudado por sus entusiastas colaborado
'y calendarios
— las entonces desme
» res Ubach y Vinyeta y Roca y Roca

»
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Sobre
anomenar

tot apareix aquest caire, que podríem
catalanista, d'en M. y P. en la següent

consideració del doctor Rubió y Lluch:
extraordinario pura nosotros no es nin
hijo de las entrailas espiritttales de
» Cataluña, a la que debió una triple maternidad en stt
> orientación filosófica, crítica y poética, por medio de Llo
» rens, de Milá y Fontanals y de Cabanyes, y ha sido, ade
> más, el mayer admirador que Cataluña haya tenido en
• tierra española. Era el heraldo de sus grandezas y, pre
• Este hombre

amplament, dels seus
de
tot
records
aquest període, fent nos entrar en
la coneixença de les primeres manifestacions d'una
vocació incontrastable, qui determinava ja la esfera
Segueix

d'activitat
més

genial

donant compte,

que havía de moure's tota sa vida el
dels crítics contemporanis. El doctor

en

Rubió presenta d'aquesta manera una semblança
acabada d'en M. y P., remarcant les característiques
qui havien de prevaldre en tota sa enorme produc
(1) En Joan Llordachs tingué la seva llibreria de vell
de Sant Sebastià o dels
sota les voltes de l'antiga plaça
Encants, que més tard tott dita d'Antoni López, núm. 5.
lloc les barraques
Anys després han desaparegut d'aquell
o taules dels encants, y també la Ilibrería d'en Llordachs,
carrer del Comte
a
la
entrada'del
existía
encara
que fa poc
de l'Assalt, ont fou trasladada. En Baldomer Gual (gene
sa
botiga a la Tapinetía,
ralment conegut per Mero) tingué
núm. 48; a la mort del llibreter, en l89, adquirí l'establi
ment en Joan Batlle, son actual proprietari, qui, per causa
dels enderrocaments de la Reforma, se trasladà a l'Argen
tera. (Nota de BtaLtonLíA.)
(2) Vegi's 1303L., 60.

»

gún forastero;

> sente o

es un

ausente, el huésped distinguido que presidia o a
dedicaba un recuerdo respetuoso en todas las

»

quien

se

»

fiestas mayores de nuestra cultura.

Y encara, insistint sobre aquest aspecte, el més
interessant per a nosaltres, conclou més endavant:
'Tal vez esperabais de mi en esta ocasión solemne,
dado mi cargo profesional y la enseñanza que me está en
» comendada, que yo hubiera desplegado ante vuestros
• ojos todo el inmenso panorama de la historia literaria de

»

» nuestra

patria, evocado

por

aquel

cerebro

ingente

duran

'te los cuarenta años que

duró aproximadamente su asom
brosa producción intelectttal; o quizá, dadas mis predilec
» ciones por el estudio dé mi tierra nativa, a la cual he
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»

dedicado todos los esfuerzos de mi oscura y contrariada
'vida de escritor y de erudito, os forjasteis la ilusión — si
» es
que tratándose de trabajos míos puede caber alguna —
» de
que os diera a conocer con preferencia, al tratar de
» nuestro Menéndez
Pelayo, sus títulos de amor a Catalu

fia, que, como acabáis de ver, pudo muy bien considerar
» como su
segunda patria espiritual. Le tuvo sí, y muy
» grande, y casi me atreveré a decir
que sintió el valor de
» nuestras cosas con
mayor int,sidad que muchos conte
» rráneos nuestros,
porque a su penetración ágil y sutil
'nada se escapaba. Dedicó páginas muy hermosas,
que vi
» virán eternamente entre
a nuestras
»

nosotros,

grandes fi
Arnaldo de Vilanova,
gloriosos en que, como él
» mismo decía, era Cataluña lo
mejor y lo más ilustrado de
la
más
'España, y
que
participaba del general movimiento
» europeo; y las dedicó también a nuestros
grandes educa
» dores intelectuales del
siglo pasado, a los Milá y Fonta
» nals, Cabanyes,
Llorens, Balmes, Coll y Vehí, Quadrado,
» cuando Catalufia, colocada en la
vanguardia de nuestra
» civilización —
permitidme también que os recuerde sus
• propias frases — dijo en muchas cosas la
primera palabra
'por boca de sus jurisconsultos, de sus filósofos, de sus
» economistas y de sus
poelas. Proclamó con augusta elo
» cuencia, y ante las
gradas mismas del trono, las glorias
» de nuestra
lengua, que resonó, casi por espacio de un si
» glo, entre las
majestuosas maravillas de la sagrada
» Acrópolis del Atica,
y que oyeron sometidos el Etna hu
» meante
y la sirena napolitana, y reivindicó stt derecho a
» la existencia y la necesidad de su cultivo
estético como
» ley inviolable de la conciencia humana
y suprema aspira
» ción de la esencia del arte.
Hizo, por último, de nuestra
'moderna poesía lírica catalana el mayor elogio que haya
» salido de los labios de critico espaiiol
alguno, considerán
» dola superior en cantidad
y calidad a todo lo que el resto
» de la Península ha
producido después del romanticismo. »
» guras medioevales, Ramón Lull,
» Ausias March, en aquellos días

El notable discurs del doctor Rubió serà, sens
el tribut més amorós y desinteressat de que
haurà estat objecte la memoria de l'home
excep
cional que ha perdut Espanya ab la mort d'en
M. y P.; y Catalunya haurà tingut en el docte
pro
fessor barceloní, autor del discurs que hem
volgut
extractar, l'intèrprete més fidel que desitjar se podía
del gran dol ab que'ns afligeix la mort
d'aquell
gran home (r).

dubte,

En Menéndez y

Pelayo

y la

catalana

Catalunya, en mig
experimenta (no

temps

les que altres

tenir
gran

com

llengua

de les contrarietats que fa
pas més grans tal volta que

parts del país hispànic sofreixen), pot
fet providencial qui Ii ha estat de

un

benefici, l'aparició d'un

home

com en

Menén

(1) Poden encara ésser consultades sobre la primera
de la vida d'en Menéndez y Pelayo, les dues
publica
cions: Algunas indicaciones sobre los educadores
inielectua
les y las ideas filosóficas de
P., por A. Rubió y Lluch
(Madrid, 1612), fascicle de (2) + 38 pàgines de 17 X 24 cm.
Los cuatro primeros eseritos de
M. M. y P. y su primer dis
curso, por M. Rubio y Borrás
(Barcelona, 1913), fascicle de
91 pàgs. de 16 X 23 cm., ab retrat de
M. y P. adolescent.

época
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dez y

Pelayo, el qual, no essent català y sols per
esperit de justicia, s'ha pres a son càrrec la defensa

del nostre idioma.
Nosaltres no'ns arribem a imaginar sense
paor
quin hauría pogut ésser el curs del nostre plet en
aquests darrers temps, si els grans prestigis y la
forta autoritat d'un M. y P. no
haguessin imposat
per damunt de tot a l'Espanya central el respecte (ja
no
que
l'atnor) a les llengües y literatures regionals.
Es ben sabut que la esplendorosa y per tots
concep
tes admirable florida de l'idioma de
Castella, causa
y conseqüencia alhora de la hegemonía castellana a
Espanya, ha comunicat al poble predominant un
orgull tant justificat per la seva llengua, com és in
justificat el seu desdeny envers els parlars dels
altres pobles ibèrics qui no parlen com ell: les
pseudo literatures periodística y teatral ab que s'és
nodrit el públic espanyol durant aquests darrers
cinquanta anys, conté en abundancia aquella mena
d'expansions, no massa malicioses per cert, em
però qui han pogut suficientment determinar la
poca estima que la llengua catalana y fins la pro
duccio literaria en català mereixta dels
professio
nals de Madrid. Està clar que l'apatició d'una
obra d'algún dels nostres autors capdals és, ja fa
molt temps, saludada ab respecte desde
Madrid;
emperó nosaltres creiem veure en això els efec
tes d'una beligerancia procurada al nostre idioma
per uns quants esperits selectes, entrels quals ex
cellía la gran figura d'en M. y P.; y encara
po
dría ésser degut a la necessitat per part dels crítics
castellans de no discordar dels entusiasmes ab
quels estrangers han rebudes algunes de les crea
cions de la renaixença literaria de Catalunya.
Mes, de totes maneres, no's pot dubtar que'l
poble castellà està massa afectat de la bellesa y
perfecció del seu idioma, per a que, en cervells
mediocres, aitals conceptes no's transtormin en
una convicció de
superioritat de la llengua caste
Ilana per damunt de totes les altres del món: nos
altres hem oit alguns castellans, els quals se teníen
per cultes, expressar-se en quant an això ab un
menyspreu absolut per al francès, l'anglès y sobre
tot l'alemany, considerant aquest darrer inharmónic
y anti-musical per complet: no més feien una excep
ció a favor de l'italià, que coneixten
per les repre
sentacions d'òpera, y respecte del
qual acceptaven
que iba muy bien para el canto.
Ja està dit que la Ilengua catalana no havía
d'ésser més que les altres per a aquella bona
gent,
tant plena de prejudicis: quasi
sempre era per a
ells la persistencia de l'ús del català una prova del
nostre endarreriment de
provincians; y cal fer jus
ticia a llur bona fe, car els més,
persuadits de
que'l castellà perfet és el parlat en la Capital
d'Espanya, se burlen igualment de les varietats
dialectals ;del castellà parlades en altres regions,
precisament allà ont el filòleg reconeix una major
proximitat a les fonts de l'idioma Y, tractant-se
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del català, ben pocs són aquells qui creuen que
valgui la pena d'ésser estudiat, car els mateixos
qui, per conveniencia o precisió, han de viure en
tre nosaltres, desconeixen la utilitat de posse r
l'idioma que parla el nostre poble. Ja no tractem
aquí de necessitat, perquè, en general, als castellans
habitants a Catalunya, l'ús del Ilenguatge oficial els
és del tot suficient: emperò arreu la coneixença del
parlar dels naturals d'un país és beneficiosa per a
tothom qui degui conviure ab ells algún temps;
principi quels estrangers qui acuden a Barcelona
tenen molt en

compte, esforçant
talà, ademés del castellà.

se en

parlar

el ca

Doncs bé: si en circumstancies y èpoques nor
mals és aital el general sentiment dels castellans
per lo qui toca a la llengua catalana, ja s'és vist a
quin grau de mortificador menyspreu ha estat duta
aquella complacencia bon xic desdenyosa d'altres
temps, en els moments d'exacerbació de les huites
polítiques en que tant pròdig s'és mostrat el pe
ríode de 1898 ençà. Aquí no's tracta de fer
ha prou ah deixar establert
càrrecs a ningú:
un fet que, per altra part, no és tampoc ignorat de
ningú. I\•To arribeu a compendre ara, què haurta
ocorregut a les nostres llengua y literatura si, a la
passió dominant contra tot lo català, no'ns fos estat
possible oposar•hi les opinions d'un crític tant
eminent com el nostre amic M. y P., l'autoritat del
qual venta augmentada als ulls dels seus coterranis
per la circumstancia de no ésser català, sinó caste
llano castellantsimo, el qui, pel natural impuls de la
seva ànima eleta y el seu talent, hagué de consti
tuir se el nostre advocat?
Recordeu-vos no més de que en una certa oca
sió els poders públics tingueren com a medi adequat
per a contrastar la exaltació de l'esperit catalanesc
la prohibició del teatre en llengua catalana: això
va ésser, si no recordem malament çó que tenim
Ilegit, pels temps de donya Isabel Il; y s'ha de fer
constar que, en les lluites per les nostres reivindi
cacions, no s'havía arribat aleshores a l'apassiona
ment a que s'ha arribat després.
Y ara ens diem: si en aquest intèrval nos fos
quelcom modificat el concepte que mereixfa en•
tre'ls homes de govern d'Espanya el problema de
les llengües regionals, gitie és lo que no podrtem
tembre contra la nostra parla ben amada, en
aquells moments del brau pugnar pels nostres
ideals? Ha estat una gran sort per a nosaltres el
que un sol home, tal volta l'única autoritat indis
cutible d'Espanya, hagués proclamats els drets im
prescriptibles de la llengua dels catalans a la con
sideració dels altres espanyols. Encara aixf, no ha
estalviar-se alguna que altra lleu punyida,

pogut

és ara les interrupcions als nostres diputats
quan han defensat l'ús de la nostra llengua (dia
lecto y gracias, vos en recordeu?), o com l'intent
d'un ministre contra la ensenyança en català de la
doctrina. Això demostra que'l canvi favorable per
com
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nosaltres no més s'és operat per ara en els cims
del pensament hispànic; y això demostra també
els beneficis que podíem esperar encara d'aquest
M y P., portador providencial de la branca d'oli
vera a aquesta terra d'Iberia, tant pròdiga en ban•
dositats de tota llei.
En M. y P., castellà, constituit el més fervorós
depositari del pensament català per la herencia ins
tituida en son favor pel gran mestre qui fou en
a

geni

mundial, re
rebé, sots forma
de defensa incontrastable de la llengua y de la lite
Milà y

Fontanals; y
Catalunya

tornant a

en M. y P.,
el benifet que

heusaquí els dos moments su
que'ns plau considerar aquest home,
orgull d'Espanya y honor del nostre segle (1).

ratura

catalanes:

prems

en

Les Obres

completes d'en
y Pelayo

Menéndez

L'any 1911, en vida encara de l'autor, anun
cià l'editor madrileny Victoriano Suárez la publi
cació de les « Obras completas del Excmo. Sr. don
Marcelino Menéndez y l'elayo » , empresa que, per
algún temps, ens havrem feta la illusió de que se
rfa realitzada a Catalunya, revestint els caràcters
del nostre Poble al seu preclartssim
fill intellectual.
La publicació fou començada el mateix any,
pel primer volum de la segona edició, refosa per
l'autor, de la
Historia de los Heterodoxosespañoles. Tomo 1.

d'homenatge

[I]

pàgines, ab un bon
heliogravat d'en M. y P. Per a aquesta se
gona edició, l'autor anava a refer totalment el seu
posant-lo al corrent dels novissims estudis
sobre les complexes materies que'l seu plan primi
tiu comprenfa; l'advertencia preliminar dóna ja
Madrid, 1911; volum de 519
retrat

idea de lo que havia d'ésser, en definitiva, aquesta
historia de la vida religiosa de la PeninFula Ihèrica,
y més encara

podem imaginar-nos, pel primer

vo

lum publicat, la extensió que hauría pres l'obra si
l'autor hagués pogut realitzar-la totalment. Bastarà
dir quels heterodoxos, que en la primera edició no
fer-ne sis o
passaven de tres volums, haurfen degut
set en la segona.
Dintre'l mateix any vegé la Ilum encara:
III] Historia de la Poesta hispano-americana.
Tomo 1. Madrid, 1911,- volum de 419 pàgines.
Aquesta obra ha quedat enllestida ab la publi
de:
dos
cació,
anys després,
[III1 Historia de la Poesía hispano-americana.
Tomo 11. Madrid, 1917; volum de 535 pàgines, que
sols en part pogué ja corretgir l'autor, essent, en
la part restant, reproducció de la primera edició.
article és traducció quasi integral del
en castellà els editors del setmanari La
de
Catalutia, en 4
septembre de 1909, en el número destinat
a honorar en Menéndez y Pelayo.
Aquest

que'ns publicaren
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Els tres volums que acabein de registrar són
que fins al present ha vist la llum de la edi
ció de les Obras completas de M. y P.; és difícil
predir, ab la'mort de l'autor, cóm seguirà aquesta
publicació, ni cóm podrán ésser resoltes les multi plicades dificultats que haurà d'oferir l'acabament,
indispensable d'una manera o altra, d'aquest co
lossal edifici dela erudició espanyola contempo
rania.
Deixem puntualitzat, abans de cloure aquesta
nota, que'l format dels volums de les Obras com
pletas és_de 16,5 X 25 cm. La edició comprèn un
tiratge especial de 25 exemplars en paper japonès
y de ioo en paper de tina.

tot»
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la publicació d'aquesta Biblioteca d'Humanistes »
formada per les traduccions del senyor P. y S.; els
llibres que acabem de registrar són d'aquells

qui

poden

interessar les multituts, ni han d'asso
lir una gran difusió; s'endrecen exclusivament a
un públic selecte,
qui haurà de fer el degut honor
a les aficions veritablement
senyorívoles del tra
ductor català, qui, ab magnanimitat ben poc usa
da, renuncía de moment a les seves prerrogatives
d'escriptor original per a emmotllar-se al pensa.
ment d'altri.
no

Publicacions d'en Pin y Soler

Aquesta plana de BIBLIOFILÍA anirà illustrada
ab la efigie honorable de don .7osep Pin y Soler,
en ocasió
de fer ressenya d'alguns llibres que
l'eminent literat ha publicats darrerament (i).
Una nova tanda o triall dels COLOQUIS FAMILIARS
d'Erasme, traduits per primera volta al català (2),
ve a continuar el volum dels altres diàlegs del cè
lebre humanista del segle xvi, que'l senyor P.
donà a Ilum en 1911.
Darrera d'aquest volum ens ha obsequiat el ma
teix traductor ab el famós Ilibre de Tomàs Morus,
UTOPIA (3), precedit, com els tractats d'Erasme,
d'un substanciós pròleg ple dels punts de vista, origi
nals y inesperats, de l'escriptor català; veritable co
mentari d'un esperit tolerant, com escau a la nostra
època, posat a les lluites de caràcter alhora religiós
y social que dugué aparellades la Reforma.
Finalment, Erasme altra vegada, ab el seu LLI
BRE DE CIVILITAT PUERIL
(4), ha donat ocasió al se
nyor P. d'enriquir la nostra bibliografía ab un mag
nífic volum, imprès a dues tintes, contenint el text
original y la traducció catalana d'aquell curiós
tractat erasmià. El pròleg ab que'l traductor ens
introdueix en el nou llibre, és en gran manera in
teressant, per les variades noticies que s'hi troben
aplegades relatives a literatura pedagògica y a l'art
d'educar a Catalunya.
No insistirem en la significació de maturitat
que comunica a la nostra literatura contemporania
(1) Vegi's una nota anterior: BIBL., 46.
(2) Erasme: Coloquis familiars (segona seric). Ara per
primera volta publicats en català. Traduits y anotats per
J. Piny Soler. Barcelona, 1912. Volum de XXVI + 251 pp.
(3) Thomas Morus: Utopia. Traducció catalana ara per
primera volta estampada, precedida d'un comentari sobre
l'autor y el llibre, per j. Pin y Soler. Barcelona, 1912. Volum
de XLVIII + 141 pàgines, ab retrat de l'autor y facsímils
d'antigues edicions.
(4) Erasme: Llibre de Civililat Pueril (De Clvilitate mo
rum puerilium). Ara perprimera volta publicat en català Tra
duil y anotat per j. Pin y Soler. Barcelona, 1912. Volum de
XVI + 100 págines ab un retrat de l'autor y altre del tra
ductor, degut aquest darrer an en Ramón Casas.

J.

PIN

Y

SOLER

(nat 1842)

El senyor P. y S. té encara conquerides totes
les nostres simpatíes sots un altre aspecte, o sia,
pel seu bon gust de bibliòfil. No farem sinó es
mentar els llibres per ell donats a Ilum, ab esplen
didesa editorial poques vegades superada, fins al
punt de poder-se dir de cada llibre del senyor P.
que és el fruit d'una amorosa sollicitut bibliófílica
fecundada per un patriotisme literari absolutament
desinteressat. Aixt recordarem de sa producció an
terior els següents llibres:
Problemes d'escachs d'autors catalans contempo
ranis (Barcelona, 1899); llibre actualment cobejat
per tots els amadors del noble jóc, y ab la publica
ció del qual hagué de tenir entrada a les bibliote
ques modernes dels escaquistes estrangers la llengua
catalana desensopida de la seva dormida secular
El pròleg d'aquest Ilibre, que per raó de la interna
cionalitat del lèxic escaquístic hauría pogut aco
modar-se d'una ambigüetat servilment conciliadora,
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produides.

Sonets d'uns y altres (Vilanova, 1904); veritable
antologfa de les peces més exquisides que dintre
aquella difícil forma literaria han produit les Ile
tres catalanes del renaixement, ab un pròleg qui
és alhora una afectuosa apologta del Sonet y un
inventari de lo més granat que, en materia de so•
nets, posseeixen les principals literatures; esplèndi
des iblustracions d'en Triadó.
Varia I (Vilanova, 1903);
Varia II (Barcelona, 1905); y
Orient: Varia III(Barcelona, 1906); tres aplecs
d'articles, de noveletes, de narracions de viatges,
d'una amenitat y savoir faire que no tenfen encara
precedents entre nosaltres.
La familia dels Garrikas; texte definitiu (Bar
celona [1905]);
Yaume; novela catalana; texte definitiu (Barce
lona [1907]); y

Niobe; novela; texte definitiu (Barcelona [1908]);
qui formen una trilogfa noveltstica: obra
vigorosa y capdal de la moderna novela catalana.
Tot aquest bagatge literari, juntament ab les
obres dramàtiques qui formen una branca apart de
la seva producció, acrediten al senyor Pin y Soler
d'escriptor abundant y d'aptituts les més variades,
havent-se sabut moure sempre y en quiscuna de
les seves obres, dintre la més estricta probitat lite•
raria; y encara que'l seu temperament d'escriptor no
està exempte d'agressivitat, la seva producció no ha
estat mai depriment ni pertorbadora. Lo qual en
totes èpoques ha constituit un mèrit inestimable.

tres volums

Y, damunt de tot això, encara el Redactor de
BIBLIOFILÍA té per admirar del senyor P. y S. un
aspecte qui fuig de tota literatura: pocs homes
com en Pin saben brodar una conversa ab tanta
varietat de matiços, al) tanta distinció y originali
altre temps
tat; el seu allunyament de les penyes, en
ha deixat
del
nostre
ell
Ateneu,
per
freqüentades,
buit el seu lloc d'impugnador, deliberadament pa
radoxal, de les opinions dels demés contertulis.
Emperò, per molt que sia de doldre l'isolament
voluntari de l'antic ateneista, hem de reconèixer
tal volta no's sabría rès
que, sense produir-se aquell,
Biblioteca d'Humanistes, traduits per
encara de la
J. P. y S. », la qual és ja desde ara un motiu de glo
ria per a les lletres catalanes de la nostra època.

dit, no en el sentit
de falsejador, sinó en el de destre en ajustar la
forma literaria al propòsit literari, de dir lo que
vol, y dir-ho d'una manera perfeta: rès de barbre,
per lo tant, en el llibre qui ens ocupa.
En Bertrana és un observador penetrant, de
sensibilitat quelcorn morosa. Es propens a la uto
pia; emperó el seu bon gust el salva. Les mastes
tràgiques y La ruta abandonada són peces qui fa
rfen honor a qualsevol literatura. La missa major
del.poble és un quadret admirable de justesa y pro
porcions; un petit deix volterià no logra atenuar-ne
l'encís. Altres coses hi ha encara en aquest volum
que serfen dignes de membrança.
En quant al Ilenguatge, remarquem-hi una sa
via adaptació al lèxic literari (y sabut és que a cada
idioma culte Ii cal formar se'n un) de moltes for
mes locals de l'Empordà, país d'origen de l'autor;
en aquest sentit, pot dir-se de les PROSES BÁRBARES
en
que constitueixen una sanitosa renovació, que
ben comptades ocasions ens atrevirrem a discutir.
Senyalem, per exemple, el mot caprici: ja que'l po
ble diu capritxo, el literat pot optar, o per escriu
re-ho així (per molt que Ti dolgui), o per dir fanta
sta, que és com s'expressava, en els bons temps
del catalanesc, una idea semblant. Per lo dernés,
respectem sempre el dret que hi ha, en literatura,
de fer les innovacions en el llenguatge que l'obra
d'art reclami; lo contrari fóra fosilitzar l'idioma.

Vocabulari

interdicte

en

no deixa d'ésser aventurat, moltes
això d'afermar que tal o qual paraula,
usada per un escriptor modern, no és de pura arrel
catalanesca: titIlar de castellanisme o de gablicisme
un vocable és fàcil, emper6, a lo mellor, resulta
que'l mot en interdicte pot treure padrins de la
més alta honorabilitat literaria. Això va ocórrer, fa

Altrament,

vegades,

algún temps,

ab els vocables

CORAL,

CORALMENT.

Són dues formes de les quals digueren alguns
que devfen llur existencia al ruralisme literari, qui
les oposava a les formes cultes (i¡castellanismes,
Ilatt ar, cor
per lo tantll) cordial y cordialment (del
dis); per a aquells detractors, coral era el nom de
la substancia poliporal dita en grec korallion. No
veure's l'ús de coral per cordial en el
obstant,

pot

següent
"Proses

Aquest
l'autor de

bàrbares",

d'en P. Bertrana

llibre, contradint el

prosista expertíssim

seu

(1)

títol, acredita

y de

a

literat culte

de 12 X 19 cm.

Eren fort poques aquexes

r,dones],

entre les

quals

no

pot ne deu esser comptada aquella que tu CORALMI,NT ames,
sobiranament loes, en fas gran festa. (Bernat Metge: Som
ni, 2.771.)

També

(1) Barcelona, Societat Catalana d'Edicions (1911);
volum (II de les publicacions d'aquesta societat) de 207 pà

gines,

exemple:

usa

el mateix autor l'altra forma,

qual és de més bona
primera no amaga la

12-1913
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memorable la amor que Arthemisia, re
Mauseolo, marit seu. (B. Metge:Somni,3.043.)

lo dit Sr. es

Be fo CORDIAL e

gina, hague

a

894

FILf A

de

La publicació, darrerament, d'una traducció
catalana dels Viatges de Gulliver, de Swift, deguda
al pulcre literat conegut per en Lluís Deztany (r),
ha donat lloc a que un crític eminent impugnés
alguns dels termes usats pel traductor: « La traduc
sem
ció, que és anònima—diu el crític
» bla
Llàstima
s'hi
troben
paraules
ajustada.
que
» bordes, com carcaix
(castellà carcaj) en lloc de
» buirac;
forester (francès forestier) en lloc de ga
»
rrzguer; tussons (francès toisons), vells de liana...
»
y altres gablicismes, com « perills endurats » (això
» és, resistits o
soferts), etc. » (2).
La censura que les ratIles anteriors contenen
no està pas, en absolut, a cobert d'una replica,
com se podrà veure pels següents extrets d'un Dic
cionari català d'autoritats que haurà d'eixir a llum
un dia o altre.

Prior... (Manual de Novells Ardits; 5 d'abril

1519.)

EN DURA R
Llatí indurare. Franc.

endurer; prov.

ena'urar.

Soferir, soportar.
maravelosament blanqua e ab belles faysons,
descolorida, e no era maravela per 1 ENDURAR
del rey d Hun
e per lo trebayl de la mar. (Istoria de la
gria [Novelari Català] línea 290.)
veela

mas que era

Digues, que acaba a Deu 1 ENDURAR ne 1 dejunar meu.
(Disputació d'En Buch ab son cavall [Recull de T. C. A.1
v. 231-2.)
pres del niu, si al matin es pris, lexa I ANDU
mig dia. Mas si es pres la nuyt, ENDURE tro a la
tercia del seguen )orn. E sia pascut de carns delicades, &
de nervis no grans past, nel lex trop ENDURAR. (Libre del
nudriment e de la cura dels ocels. [Recull de T. C. A.], p. 12.)

Esperver

RAR tro al

CARCAIX

En resum: dels quatre vocables posats en inter
dicte, se'n pot admetre la existencia y circulació

Per la forma semblant d'un carchesium, nom
llatí d'un vas de boca aixamplada. B. Ilat. turcasia;
b. grec tarcasion; alarb tarkach; persa tvrkach;
ant. franc. tarquois; ital. turcasso. — Franc. car
quois; prov. carcais; ant. cast. carcax; mod. id.

usuals, sempre que'l futur Diccionari català d'auto

carcaj.

legal en català; dels uns, per l'exemple dels autors
antics; dels altres, com forester, tusó, per existir en
la nostra llengua les formes originaries, forest, tós-a.
El bon gust, en tot cas, haurà de regir l'aplicació
literaria d'aquests y de molts altres vocables poc
ritats

Item un CARCAIX turquesch de cuyr negre, ab certa
quantitat de fletxes. (Inventari d'Alfons V [en Anuari de
•
d'E. C. de MCMVII] notament 115. Vegin-se també els
notaments 102, 108, 120 y 158.)

Qui porta CARCAIX, no y porta les tretes, qui porta tor
net, no y porta tellola... (Gaçull, La brama dels llauradors
[Cançoner Salirich Valencià] 141-2.)
FORESTER
De forest, b. Ilat. jo»-esta; franc. y prov. fores
tier. El guarda bosc, aquell qui té a son càrrec una
explotació forestal, qui dirigeix els bosquetaires.
E lo Rey Ii dix:
anats en lo bosch e demanats al meu
(Lo 1111 del senescal [Novelari Català dels se
gles XIV a XVIII] línea 211.)
FORESTER...

TUSó,

TOSó

Hi ha

qüestions

que,

nat a les gents, fins al
y sobre tot a la

després

d'ha%er

apassio

punt de dur-les a la confusió
rebequería de sostenir, tretze són
tretze, els respectius punts de vista, impossibilitant
aixt l'imperi del seny natural, mereixen ésser tor
nades a suscitar quan, ab l'ajuda del temps, se són

ja apaibagades les antigues intemperancies y po.
den ésser objecte d'una revisió desapassionada.
Fa vint anys que en Joan Mafié y Flaquer, el
gran periodista català, representant autoritzat d'una
de les modalitats més influients de la nostra terra,
publicà un article sense firmar (1) advocant a favor
de l'ús de la conjunció copulativa « y » entrels cog
de

patern y matern, segons

consuetut

propria

Catalunya.

L'articlet d'en M. estava concebut en els se
qui, la veritat sia dita, no pecaven
per excés de suavitat:

güents termes,

apellidos

no son en

realidad sino adjetivos aplica

'dos a una persona para distinguirla de las demás; así es
» que en su origen, designaban una cualidad o circunstancia
»

(1) Biblioteca popular de L'Avenç, volum 131 (Barce
lona, 1913).
(2) Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (Pal
ma, 1913); vol. VII, pàg. 357.

terminant.

manera

copulativa entrels
cognoms catalans

« Los
v. — En

aquest die lo Sr. Rey don Carlos pera
celebrar les festes de la religio del Tusox doro de la qual

Dissapte

d'una

L'ús de la

noms

De tós, p. p. del v. a. tdndre. Llat. tonsio; fran
cès toison; prov. toizon. Moltonina, la pell del moltó
al) sa llana 'rota la llana que's desprèn d'un moltó,
ovella, etc., tosquirats, formant una massa sens so
lució de continuitat.

resolgui

no

peculiar

Diario de
5618.

(1)

gina
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de la persona a

quien

se
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que se llamaban Alvarez de
y que Ayala era el apellido materno y no' el pa
> terno del célebre poeta? En Barcelona hemos tenido dos
»
designados por todo el mundo Aldecoa y

a la misma idea que Ittego ha prevalecido para los apodos,
> bien que éstos, las más de las veces, se refieren a un de
» fecto y no a una calidad de la persona. Cuando el primer
»
se ha
mucho, para conservar la dis

'y a Lorenzana sepan

»

»

apellido

generalizado

tinción de personas se emplean los dos, el paterno y el
» materno. El uso de más de un apellido no obedeció siem
» pre a la necesidad, y en este caso se hallan los que ahora
> en Catalufm han entrado de repente en el uso de los dos.
• Cuando el imperio romano fué aumentando su vanidad
» al
par que su decadencia—dice un autor contemporáneo
» se multiplicaron los nombres; así el autor de las Sa/arna
'les fué Ilamado Teodosio Ambrosio Macohio Licedino, etc.'
» Nuestra nobleza también pagó tributo a esta debilidad y
«por la misma causa; ¿quién sabe si la moda que se va in
> troduciendo en Catalufia es también un signo de nuestra
» decadencia?
'Los apellidos se generalizaron en España en el si
» gloxiii,
y la etimología de la palabra nos revela la causa
» de su
»

generalización. Obligados

los ricos-hombres a ir en

fonsado con sus vasallos siempre que el Rey les Ilamaba

'para ir a la guerra, los hombres de cada mesnada toma
"ban el nombre del jefe a cuyas órdenes militaban; eran
» considerados como de la misma f amilia, como hijos suyos,
»

costumbre de las antiguas tribus árabes que
guerreaban en nuestro país. Los que iban a las órdenes de
» un Gonzalo, se llarnaban González; los mandados por un
» Ramiro, Ramírez, etc. Entre los árabes, al nombre del
» jefe precedía la palabra beni (hijo); así los Beni-Salim
» eran los hijos o los soldados de Salim. Los españoles, en
» vez de recurrir al prefijo beni, emplearon el afijo es o ez,
'que equivale a lo mismo. Como a los llamamientos para ir
» en fonsado se les daba el nombre de apellidos (del latín
» apellare, Ilamar), de aquí que se Ilamara luego apellidos a
'los adjetivos que por virtud de tal Ilamamiento adquirían
"los que a él concurrían.
» Siendo pocos en número los nombres de los lefes, en
• cada llamamiento se hacían hornadas de nombres patro
• nímicos idénticos que luego los agraciados transmitían a
» sus hijos. Alvarez (hijo o vasallo de Alvaro); Bermúdez,
» de Bermudo; Domínguez, de Domingo; Estévanez, de Es
» teban; Fernández, de Fernando; Núñez, de Nuño; Gonzá
» lez, de Gonzalo, etc., fueron apellidos que se generaliza
» ron mucho, y que andando el tiempo, transmitidos por
» herencia, se multiplicaron al infinito hasta producir la
» mentable confusión. De aquí la necesidad, para evitarla o

siguiendo la

»

»

materno.

disminuirla, de acudir al apellido
Si los que aquí, sin necesidad, imitan esta costumbre,
»
procedieran por reflexión, verían que fuera de Catalufia
» no se emplean los dos apellidos cuando no hay necesidad
» de usarlos para evitar confusiones. Argüelles, Castelar,
»
Olózaga, Mon, Pidal, Ulloa, Montemar, Cantero, Asqueri
» no, etc , no han usado más que el apellido paterno. Sien
» ten
aquella necesidad los que Ilevan por primer apellido
» uno de aquellos patronímicos mencionados antes, como
'por ejemplo, Alvarez Mendizábal, Alvarez Lorenzana,
Martínez Villergas, López Ayala, Fernández Pedroso, etc.
» Y como el apellido no vulgar, el distintivo, es el de la
» madre, la tendencia es a sustituirlo al del padre, sustitu
» ción que impediría la
copulativa y por esto la suprimen.
» —
»
»

»
»
»
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¿No

han

reparado

en esta

particularidad

los catalanes

inconscientes que, sin motivo alguno, la suprimen al escri
bir su nombre? — ¡Qué han de reparar!
'En virtud de esta doble modificación, son muchos los
—
ex
personajes— y no personajes conocidos y designados
clusivamente por su apellido materno Ciiántas hay, no
siendo personas instruídas, que al nombrar n Mendizábal

primer

apellido

gobernadores
Solecio, sabiendo o acordándose pocos que sus primeros

»
apellidos fueron Ibáñez y González. En este momento nos
» acude a la memoria, como ejemplo de lo que estamos di
» ciendo, el caso de dos insignes escritores coetáneos, gra

figurando en primera fila entre
liberales madrilefios: a Giménez Serrano, siempre se
le Ilamó Giménez Serrano, y a Castro y Serrano, cuyo

» nadinos los dos, y los dos
'los

'primer apellido no es patronímico, no es de los acabados
» en ez, nadie le disputa ni le suprime la
copulativa. ¿Obe
> decen a estos motivos los que aquí tonta e irreflexiva
» mente imitan aquella costumbre?
» En Cataluña apenas existen los apellidos patronímicos
» en el sentido de designación de tribu o mesnada, así es
'que sólo alguna vez, no muchas, es necesario el uso del
» materno, y siempre que se puede se suple con el nombre
» de pila en los casos en que éste es poco común y el apelli
» do paterno sí. En virtud de esta tendencia, decimos: Mel
» chor Ferrer, Macario Codoilet, Fernando Puig. Los más
» generalizados entre nosotros son los de arte u oficio y los
» topográficos, los cuales alguna vez imponen el apellido
» materno, pero sin ánimo de suprimir el paterno, por lo
'que siempre se conserva la copulativa entre los dos: así,
'Ferrer y Vidal, Vidal y Cuadras, Vidal y Ribas, Pi y Ari
'món, Pi y Solanes, etc. Pi y Margall, a pesar de vivir en
» Castilla y ser radical en política, ha tenido el buen gusto
'y el buen sentido de no castellanizar su nombre.
» Hemos de repetir que no nos oponemos sistemática
» mente a que se importen costumbres de Castilla, y en
» prueba de ello aplaudimos la modificación introducida en
'los nombres de las casadas que, en vez de llevar como se
»
el paterno, lo conservan como primero,

gundo apellido

»

afiadiendo el del marido con la partícula de, propia del ge
posesión. Esta novedad obedece a algo y ensefia
algo, pues denota el estado de la que lo lleva y su origen
de familia. No aconsejando otra cosa la utilidad, la conve
niencia o la justicia, quedémonos como estamos, siquiera
de los
por huir de la uniformidad, que es la estética

» nitivo de
»
»
»
»

»tontos. »

La doctrina de l'article d'en M. y F. ens apar
del tot incontrovertible y ben fonamentada en un
pregón sentiment de catalanitat Etnperd el to po
letnic ab que'l vel periodista feu sentir la seva
argumentació, no deixà de provocar algunes rèpli
casteIlanit
ques exabrupto, y no precisament dels
o
zants, sinó dels qui, catalanistes y tot, en política
de
en altres coses qui no feien al cas, eren contraris
l'articulista. Els impugnadors arribaren a afermar,
ab un to de superioritat internacional que avui ens
faría somriure, que la supressió de la y entrels cog
noms
matern era una costum que natural

patern y
com a tot arreu,
ment s'anava estenent a
a treure
y que obeía a la teudencia natural moderna
inútils; arribant aquesta boutade fins a afer

Catalunya,

enfarfecs

el patronimic y tot, que
que potser, ah el temps,
res significa, desapareixerà. En resum, entre'ls ca
talanistes d'aleshores prevalgué la idea de que tot
aixd eren qüestions petites, que no calía pendre en
mar

serio.
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Y tant poc en serio s'ho han anat prenent molts
catalans que,
en Balari y
anys
documentalment la historia
vany, havent
dels cognoms a
y havent posat de mani
fest el fet de que a la meitat del
xv s'introduí

alguns
després,
seguida
Catalunya
segle
l'ús del cognom matern unit per la conjunció
lativa, hagué d'escriure lo següent

Jo.

copu

.En la actualidad parece que se quiere introducir en
Cataluña una nueva costumbre, que aquí no tiene razón de
• ser y puede contribuir a que se altere de un modo lamen
» table la armonía sobre el particular establecida. Tal es
» la supresión de la conjunción copulativa, lazo de unión de
» los apellidos paterno y materno, a imitación de lo
que se
• hace en Castilla, en donde
por este medio se tiende a la
»
supresión de los patronímicos en es, que tanto abundan,
» cuando son apellidos paternos, como Fernández Romero,
» que en definitiva
queda el último apellido, esto es, el ma
» terno,
y se le llama simplemente Romero al individuo que
tiene los dos nombres indicados. •
»

Emperò

hi ha més

encara:

aquesta

nova

cos

tum, que ha anat imposant y estenent el centralis
me administratiu o burocràtic, de
menjar-se les y y
d'entrels cognoms, no sols és tinguda per cosa de
mal gust a Catalunya, sinó entre'ls castellans matei
xos. El doctor Thebussem
eserigué en 1905, al trac
tar de varies coses relatives a firmes y rúbriques,
lo

segilent

(2):

personalidad del individuo en el terreno legal,
apellidos paterno y materno, unidos por 1a
» conjunción oportuna. Al escribir Juan Pérez y Mendoza, se
quiere decir con esta oración etíptica que Juan es hijo de
'La

consta de los

» un Pérez y de una Mendoza. Cuando se
suprime la conjun
» ción entre las dos
palabras, como sucede en Bravo Muri
» llo, Donoso Cortés, Ríos Rosas, Sánchez Silva, Martínez
»

Campos, etc., queda la duda de si tales voces equivalen a
» uno o a dos
apellidos. Por eso entendemos que son formas
» correctas las de
»José

• Francisco
» Marcelino

Romero y Robledo,
Menéndez y Pelayo, etc.,
» pues por más que las gentes abrevien diciendo y aun escri
» biendo

Castro-Serrano,

•

Romero-Robledo,

»

Menéndez-Pelayo,

» los
»

figures

interesados respetan la ley y no se tragan la par
tícula. »

haurà necessitat d'afegir a les autoritats
els exemples de tants y tants catalans qui
han excellit en saber, y han usat sistemàticament
la partícula entrels cognoms qui els eren propris?
No més bastaría esmentar els noms il•lustres de
Milà y Fontanals,

aduides,

qui

sempre, sense mancar mai a la regla,
Torras y Bages,
Costa y Llobera,
Rubió y Lluch,
Morera y Galicia,
Pin y Soler,
Picó y Campamar, etc.
per a posar de manifest quina és y déu ésser a Ca
talunya la manera d'escriure els noms personals,
quan, per una raó o altra, no's judiquin suficients
el de fons y el de llinatge del pare.
Ens consta, desde ara mateix, que a la llista
precedent se li'n podría oposar una altra de perso
nalitats catalanes, molt respectables també, qui
prescindeixen usualment de la copulativa entre'ls
respectius cognoms, patern y matern. Emperò això
podría molt bé ésser degut a que haguessin adop
tat aital sistema foraster en lloc del nostrat, per ru
tina y per desconeixença dels termes veritables de
la qüestió. Per a illustrar-los en aquest punt, és
que hem cregut del cas redactar el present article,
format principalment d'opinions d'altri.
Els qui d'aquí endavant se decideixin a fer ús
de la y copulativa no deuen oblidar que tindràn
sempre en contra, per lo que a aital bona costuin
se refereix, els
encarregats d'estendre les cèdules y
rebuts de la contribució, qui tenen ja de temps de
mostrades llurs poques simpattes a les característi
ques regionals y fins a la correcció ortogràfica. Mes
això no ha pas d'acovardir-nos, si bé ho mirem .
nomenat

El Jóc d'Escacs

I. MOSEH AÇAN,

y Fuster,
Rubió y Ors,

(2)

de Catalufla

(1)
(2)

(Barcelona, 1899);

Article jncliis més tard en la Quinta (y állima) Ra
(Madrid, 1907); pàg. '281.

ción de Artículos

en

la literatura catalana

Teniem noticia dels treballs que estava realit
Yosep Paluzle y Lucena, autor d'un
« Manual de
Ajedrez » (en l'anàlisi del qual ens és
vedat entrar, per incompetencia), per a incloure en
el darrer volum del seu llibre una Bibliografía es
panyola d'escacs (c). Aquesta tasca, avui ja del tot
acomplida, va a ésser objecte de la present nota.
El que'l senyor P. anomena modestament PkI
MER ENSAY0 DE BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA DE AJE
DREZ
(2), no conté menys de seixanta-sis noticies,
perfectament detallades, d'altres tants documents
bibliogràfics, alguns dels quals són veritables des
cobriments.
Ens limitarem a parlar de lo que interessa a les
lletres catalanes. Aquestes estàn representades en
la Bibllografía per les obres següents:

Aguiló

(1) Orígenes históricos
pàg. 568.

primera

entre les grans
de
hora de la nostra
s'han
renaixença, y entre les de l'hora actual els

zant el senyor

de Castro y Serrano,

»

398

Vegi's BIRL.,

DE

TÁRREGA: Obra

en

vers,

17.

Barcelona, 1912; fascicle de 155 X 230 mm., de 39
Es tiratge apart de les pàgines 248 a 285del tom
tercer del Manual de Ajedrez para uso de los principiantes,
por José Paluzle y Lucena (Barcelona, I905-1912); tres vo
lums de 425, 285 y 348 PP.

pàgines.
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sobre escacs, composta en calalà. L'original d'aquesta
obra és perdut; se té noticia d'ella per la traducció
castellana anònima, feta en el segle xiv, que'ns ha
conservada un manuscrit de l'Escorial (11. L. 6).
Sembla que regna molta confusió en les noticies
que sobre aquest autor se tenen; y tant per escla
nr-ho en lo possible, com per l'interès que pugui
oferir el manuscrit de l'Escorial, BIBLIOFILIA tracta
de procurar se fotocopies d'aquest text, que, se
gons ell sia, publicarem en aquestes columnes.

d'aquest

II.
DE CESULIS. El tractat llatí
autor sobre les costums dels homes y els oficis dels

JAUME

nobles segons el Jóc d'Escacs, fou traduit al català
per dues vegades al menys El senyor P. anota cinc
manuscrits catalans de l'obra de Cesulis y dues edi
cions, impreses del nostre temps; d'uns y altres,
per tractar se de textes de llengua, ne continuem la

descripció bibliogràfica:

segueix després

un tractat en

teologia

dintre el

mateix

volum.
IMPRESOS
« De les costtt-

1)

1 mes dels

mens e

dels

oficis

nobles,1sobrel Joch dels Escachs.1Compost per Frare
Jacme 1 Cessulis. Translatat de 1 lati. Estampada per 1 pri
mera volta la ver- 1 sio catalana, tre- 1 ta d'un ms dellquin
zen segle, 1 per cura de 1 mestre Joseph Brunet, bibliofil.
Se ven a la marca de L'Avenç, a Barcelona.'
Volum de 190 X 270 mm., de 163 pàgines, imprès en
1900, en lletra gòtica, a tres tintes, ab gravats copiats de
la edició anglesa de Caxton (1474).
2) • Libre 1 de 1 bones costumes dels homens 1 e dels
oficis dels nobles. 1 Sermó d'en Jaume Cessulis 1 en llatí
dels

preycat, sobre lo Joch dels scachs, I trelladat en lo xv.h,
segle 1 a la lenga catalana. 1 Segons un Ms. de la Catedral
de Girona, transcrit 1 per en Manel de Bofarull. I Barce
lona.
Stampa de Francisco X. Altés 1 Carrer dels Angels,
22 y 24 1 1902.'
Volum de 115 X 170 mm., de 119 pàgines. La introduc
ció és del senyor A[ntoni] B[ulbena y] T[usell].

MANUSCRITS

Roma, Biblioleca Vaticana; núm. 4.801 (?). «Co
rnenza lo prolech daquest libre apellat libre dels Escachs
hordenat per Fr. Jamme de Casules de horde dels Frares
Prehicadores que aquell compone e traslada segons se se
guix e feu ho en Lati ab molt bell horiginal.»
Aquestes indicacions procedeixen de Nicolàs Anto
tiio (1); emperò, diligencies practicades no fa molt per a la
A)

coneixença d'aquest manuscrit, han donat resultat negatiu,
ja quels bibliotecaris del Vaticà diuen no saber-ne rès ab
solutament.
Barcelona, Ar.riu de la Corona d'Aragó.
P. descriu puntualment aquest manuscrit
(núm. 7), del qual ditt que és de les primerfes del segle xv,
B)

El senyor

en paper, escrit

a

dues

columnes.

Consta

actualment de

fulles, essent el text molt incomplet, per manca d'altres
fulles al principi, entremig y a la fi del llibre. Procedeix del
Monestir de Sant Cugat del Vallès, en la Ilibrería del qual
duia el núm. 41.
28

C) Gcrona, Ar.riu Capilular. • Lo libre de bones costu
officis dels nobles.'
Ab aquestes paraules comença aquest altre manuscrit,
també incomplet de la fi. Consta de 36 fulles, les quals com
pareixen a continuació d'un tractat de l'Eximeniç. El text
de Cesulis fou publicat en edició impresa, l'any 1902. (Ve
gi's després el núm. 2.)
mes dels homens e dels

D) Madrid, Biblioleca Nacional; L. 2. «Comença lo pro
lech en lo libre sobre lo joch dels escachs de les costumes e
oficis dels nobles. » Acaba: • Aci acaba lo libre intitulat de
les costumes dels oficis dels nobles sobre lo joch dels es
cachs. Deo gracias. »
Manuscrit del segle xv, que descrigué puntualment el
senyor Massó y Torrents (2), y del qual fou feta, en 1900,
la edició impresa que descriurem (núm. 1).
E) Carpentras, Biblioleca Municipal; num. 0:51. «Libres
de bones costumes dels homens e dels officiis dels nobles.'
La escriptura d'aquest manuscrit sembla del xv.&. segle;
ocupats els folis 1 a 44 del còdex per l'obra d'en Cesulis,

Bibliotheca
Manuscrits

Hispana ,Vova, II, 404.
Caialans de la Biblioteca

(I)
(2)
Madrid (Barcelona, 1896); pàg. 75.

III. CASTELLVI, VINYOLES

ESCACHS
inèdita fins a
l'hora present, fou descoberta en 1605, pel P. Ig
nasi Casanovas, en l'arxiu de la Retal Capella del
Palau, en la nostra ciutat. Els autors, valencians
tots tres, són prott coneguts per altres obres seves,
y visqueren en la segona meitat del xv.én segle.
Anticipant-se a la noticia del P. Casanovas, qui
sortí molt retrassada (r), el senyor Paluzle tingué
ocasió de publicar una descripció del poema dels
Escachs d'Amor en el periòdic d'escacs La Straté
gie (2), qui veu la llum a París. La publicació inte
gral d'aquest text en altre lloc de BIBLIOFILIA (3),
ens relleva d'entrar ara en més detalls.
DAMOR.

Aquesta

obra,

Y FENOLLAR:

completament

DELS JOCHS PAR
(Valencia, 1493.) D'aquesta

IV. FRANCESCH V1CKNT: LIBRE
TITS

DELS

SCHACHS.

perduda, se'n té la noticia, prou puntual
per a no deixar lloc a dubte, que'n publica el Pare
Méndez (4) y que transcrivim a continuació:
obra, avui

»

« Libre dels jochs
partitis (sic) dels schachs en nombre
de 100 ordenat e compost per mi Francesch Vicent, nat en
la ciutat de Segorb e criat e vehi de la insigne e valerosa

» ciutat de Valencia. »
» Redemtor Jesu Christ

• A loor e

gloria

de nostre

fonc acabat lo dit libre que ha nom
» libre dels
Jochs partitis dels scachs en la insigne cititat de
» Valencia e estampat per mans de Lope de Roca Alemany
'e Pere Trinchet librere a xv. dias de Mag del any
• MCCCCLXXXXV. • 4." E.riste en la libreria del monasterio
» de Monserrate, segun nota del reverendo padre maestro Ca
» resmar, y padre maestro Ribas.>

El llibre, per lo que's veu, existfa a Montserrat
el segle xvitt; emperò la destrucció d'aquella fa•
mosa llibrería en la guerra dels francesos, fa que

en

(1)
(2)
(3)
(4)

Nacional de

Revista de Bibliografia Calalana;
Vol. 45, pàg. 121 (París, 1912).
Col. 413 y segiients.

Méndez, Tippgrafia F.spallola; pàgina 42 de la re

impressió de Hidalgo (Madrid,
12-1913

vol. VI, pàg. 32.
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privats del singularíssim document
que constituía l'obra d'en Vicent, pri
mer llibre d'escacs imprès a
Espanya. El senyor
Paluzte sembla tenir encara alguna confiança en la
reaparició, un dia o altre, del llibre en qüestió. Ja
no cal dir de quina manera celebrariem nosaltres
que això succeís.
avui

ens

veiem

bibliogràfic

V. PROBLEMES D'ESCACHS D'AUTORS CATALANS
(1899). Es la publicació del senyor
Pin y Soler a que incidentalment s'ha feta referen
cia en un precedent article de B1BLIOFILÍA (1).
CONTEMPORANIS

Com

veure, si la

quantitat de materials ab
ha contribuit a la historia dels Es
cacs no és molta, la llur
qualitat és prou important
per a deixar-se remarcar. Un poema en Ilengua ca
talana (el d'en Francesc de Castellví y companys),
datant del segle xv, no solament és un fet ben
digne d'estima, sinó que, en opinió del senyor Pa
luzíe, acceptant que la partida descrita en els
Escachs d'Amor fou jugada realment, és la més an
tiga que avui coneixem, jugada en estil modern. Per
altra part, el llibre, malhauradament perdut, d'en
Francesc Vicent, com a imprès ab problemes y dia
g-rames, reproduits ab caràcters nthvils, qui en 1495
era invenzió novissima, és, en
opinió del senyor Pin
y Soler, anteridr a tot lo del món en aital genre, çó
és, que tracti exclussivament de 1/ui/es y estrategies
d'escacs (2).
que

se

pot

Catalunya

La "venda"

Vindel,

en

1913

El conegut llibreter-antiquari de Madrid, senyor
Vindel, anuncià per al mes d'abril de 1913 la su
basta d'una important collecció de llibres espa
nyols. El catàleg ab la descripció d'aquests (3)
forma un volum de 518 pàgines, contenint 128
facsímils de les portades y enquadernacions dels
exemplars més interessants. En total són 3.456 els
números del catàleg, predominant-hi els llibres en
llengua castellana, com era natural; en català hi ha
alguna peça prou important, emperò en conjunt és
poca cosa la secció catalana de la collecció Vi
del. En canvi, abunda en edicions hispano- ameri

(llibres castellans impresos
coronies espanyoles), que, segons
canes

en

les
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nya; y, en aquest sentit, tenía interès per a nos
altres veure si arrelava bé en el nostre país aquesta
manifestació de capacitat biblioftlica, y si el páblic
s'hi interessava. Y entrava, per lo tant, en els nos
tres propòsits el donar compte del resultat de la
venda, ab els preus d'adjudicació assolits pels lli
bres qui més podíen interessar-nos.
Mes, les circumstancies en que, segons després
s'ha vist, ha tingut lloc la venda Vindel, lleven tot
interès als resultats coneguts de la mateixa. Efecti
vament: l'acte no ha revestit, sinó de nom, el ca
ràcter d'una venda pública, segons entenen això a
París y altres llocs. Rès d'intervenció legal, qui
exercís la missió que'l commissairepriseur té atribui
da a França. En aquestes condicions, el venedor ha
pogut ésser comprador de si mateix, pujant damunt
la màxima oferta dels altres, en tots aquells exem
plars per als quals no s'era presentada una propo
sició qui majorés o igualés quan menys una tarifa

mínima, que'l públic desconeixía, emperò que, per
al venedor, representava el preu dels llibres, segons
sa propria estimació. 'rambé,
per raó d'això tal
volta, bon nombre d'exemplars han estat adjudicats

oficialment

a persones de les quals se desconeixía
fins ara que s'interessessin pels llibres antics; y és
de creure que són aquestes persones precisament
les qui han pagat certs llibres a més preu del quels
bibliófils ja acreditats n'oferfen.
Sia com vulgui, la venda Vindel no deixa de
constituir una tentativa força interessant; y el Ca
tálogo de libros escogidos qui figuraven en la sus
dita venda, tindrà sempre un interès bibliogràfic,
que nosaltres mateixos sabrem utilitzar quan se'ns
ne presenti la ocasió.

Homenatge

an

en

Morera y Galicia

La ciutat de I,leida dedicà, el dia 14 de maig
de 1912, un singular homenatge al poeta Morera y
Galicia, nadiu de la susdita ciutat. Aquest home
natge consistí, essencialment, en la fixació al peu
de la torre gótica de l'antiga Seu lleidatana (la Ca
tedral vella, com ne diuen la gent del país), d'una
llosa esculpida ab el magistral sonet d'en Morera a

antigues

sembla, són els
llibres que avui per avui s'adineren millor, per raó
de la febre de creació de grans biblioteques que
s'és apoderada dels yankees.
La venda o subasta de que's tracta cleu ésser la
primera de llibres que haurà tingut lloc a Espa

EL

CAMPANAR DE LLEYDA

A dalt de la montanya que domina
la hermosura dels termes Ileydatans,
s'axeca un campanar fet per titans
o per homes de rassa gegantina.
Quan guayta cap avall, l'aygua veia,
del rin Ii dóna espill y l'horta encants;
y guaytant cap amunt, toca ab les mans

boyrina.
Pugem-hi, donchs... L'escala cargolada
qu'als ulls dóna mareig y al cor neguit
sembla qu'estigui desde'l cel penjada!
¡V amunt, amunt, ja ets dalt! Ara, esperit,
si't sens d'àliga'l cor, ¡pren revolada,
que ja ets a mitg cami del infinit!
y conversa ab la Iluna y la

(1) Col. 390.
(2) Pin y Soler, obr. cit.; pàg. 29.
(3) Catálogo de libros escogidos rcunidos por P. Vindel,
que serán suhastados, y se adjudicarán en el acto al mejor
postor, en el remak que comellz,zrá cl 17 de abril próximo...
(Madrid, .11C,I1X111.
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ACTA BASILEENSIS CONCILII GENERALIS

Enquadernació

»

(Manuscrit

del

segle xv)

catalana, de gust mudeixar, del mateix temps
(Ar.riu Capitular de Barcelona)
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TRIDMPHOS

Enquadernació

(Sevilla, 1532)
plana precedent
qui interpreta

DE

moderna

PETRARCA

»

la de la

(Eremplar Iliquelr Planas)
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Aquesta hermosa composició, qui data de 1897,
determina el moment de la conversió de don Magí
Morera y Galicia, poeta exquisit qui tostemps ha
vía festejat les muses castellanes (obtenint d'elles
favors especialíssims, que solen regatejar avara
ment als Ilurs servidors de parla catalana), a la es
tima y adoració de les muses domèstiques, qui han
volgut guardonar a llur fill pròdig, fent lo encara
més gran poeta català de çó que en castellà ho era.
Aquesta conversió, reconeguda pel mateix poe
ta en els següents versos:

Aquestes cinquanta-sis peces, tractada cas
pel traductor com un joiell exòtic que calía
fer sensible en tota sa bellesa a la gent nostrada,
segueixen tant d'aprop els respectius originals an
glesos, que sols un altíssim poeta corn en Morera,
qui és alhora (tothom ho sab) un versificador im
pecable, hauría pogut proposar se una empresa
així: semblen, els sonets, concebuts ja en català
pel mateix Shakespeare, car dubtem que als com
patricis del gran tràgic els sia permesa una major
cuna

fruició

pot

ens

La pena és que he passat tres quarts de vida
la mel del bell parlar;
y tenint-la tant dolça dins de casa
no la he sabut fins quasi vell xuclar,
delirés de

dignament celebrada pel gran Maragall, en el
pròleg que posà al llibre nores Lluminoses, d'en
Morera, qui conté les primeres produccions catala
nes del nostre poeta lleidatà recuperat (t).
fou

estètica que la que a nosaltres, catalans,
produir una traducció tant gentil y arrodo

nida (i).
Per tot lo qual ens és plaent donar avui aquesta
nota de l'admiració que sentim pel senyor Morera
y Galicia, poeta en castellà y en català, al qual som
deutors per abdós conceptes de ben dolces hores
de goig espiritual, a cap altre goig comparable.

Un llibre de preu: les obres d'en
Moner

Serà, lo que
per als bibliòfils,
un

per

ull de la

anem

qui,
cara

a

(1528)
dir,

moltes

(o

a

pes

un

01
xic aconortador

vegades, adquireixen
d'or, si trobeu massa

vulgar aquell tòpic) els llibres que la llur afició ha
cobejats llargament, y que, a lo millor, un diabòlic
antiquari o el perit-llibreter d'una s venda » cèlebre
els posa a tret de porta-monedes.
Doncs bé, sempre els pot quedar als bibliòfils
susdits la esperança de que, a la llur mort, aquelles
edicions adquirides a preu de grans sacrificis, en•
hauràn pogut augmentar de valor.
Ens ha fet creure això el veure que'ls llibres
espanyols antics són dels qui més pugen de preu
en els catàlegs dels antiquaris estrangers de la nos•
tra època. En el que la casa Kar/ W. .1-hersemann,
de Leipzig, ha publicat en 1912, sots el títol de
Spanien-Portugal Litrratur„Sprache, Geschichte
und Allertumskunde, zum teil au 3 der Prbliothek
cara

des .D. Antonio de la Peña y Guillén, Cura castren
se de la Plaza de Madrid, hi hem trobat descrita la
edició següent, sots el núm. 373:
1 imprimidas assi en prosa como en
1 tro de Moner las mas dellas en lengua castellana y
» al- 1 gttnas
en su len- 1 gua natural 1 Cata 1 lana com
» pue- 1 stas en 1 diuersos tiem 1 pos y por dittersos y no I
» bles motiuos: las quales son mas 1 para conoscer y abo
» rrescer el mundo que 1 para seguir stts lizonjas y enga
» fios. 1 Con hermosos grahados, iniciales p orla. En-fol.:1m
»primidas en la insigne 1 ciutat de Barçelona por Carlos I
» Amoros a
gastos de quyen1 hoy mas ama y deue al aultor
« Obras nuettamente

me

M. MORERA

Darrerament

en

Y

GALICIA

(nat 1853)

Morera y Galicia ha fet

tre do excels a les lletres catalanes, ab la
amorosament conduida y realitzada ab

insuperable, d'una

tria de Sonets de

un

al

traducció,

perfecció
Shakespeare (2).

(1) Hores lluminoses; poesíes de Magí Morera p Galicia;
Barcelona [1910]. Volum de 136 pp. de 105)< 175 mm. (pa
per de tina).
(2) El propri traductor havía ja donat abans un fasci
cle de XX/I sonets de Shakespeare; traducció direclq_ ab
brous notes d'introducció per M. M. p G.; Vilanova p Genrú,

MCMX//. De XVI pp. + 26 fulles, 175 X 225 mm. (paper de
tina).
(1) Se/cela de soncts de Shakespeare; Iraducció catalana
Vilanova i Gel
per M. Morera i Gaticia: Oliva, impressor;
trú, 1913. Volum de 95 pp. de 125 X 170 mm. (paper ja

ponès).
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dellas. Laiio dels 1 natittitat de nue- 1 stro Redemptor. 1
M.D.xxviij. (1528) ».
Encuadernación moderna de tafilete gris, ricamente
dorado sobre las tapas de ornamentos entrelazados, en el
•

centro con el monograma de la reina Maria Cristina, y an
chas orlas en el interior; lomo y cortes dorados (encuader

nación de Grimaud). Ex-libris de D. A. Castillo. 52 hojas no
fol. Letra gótica, en negro y rojo.
Salvà, núm. 814: < Volttmen impreso con lujo, pues las
márgenes son espaciosas y la impresión y papel dignos de
una edición de Carlos Amorós. — La obra intitulada La
noche es una especie de novela alegórica-moral, en
prosa,
cuyos protagonistas son el mismo autor y personajes como
el odio, el deseo, la pasión, el deleite, la tristeza, la
espe
ranza, etc. — Me he detenido tanto en la descripción de
este tomo por ser indudablemente uno de los más raros que
salieron de las prensas barcelonesas en el siglo
por
esta razón y por la de ser Moner desconocido a todos nues
tros escritores doy a continuación una muestra de su metri

ficación,

etc. »

Y el preu, posat al costat d'aquesta descripció,
marks; una tant bonica xifra com la edi
ció mateixa.
No creiem pecar d'indiscrets, donant algunes
noticies positives de l'exemplar de que's tracta, y
que, en el catàleg de Hiersemann, no sabem per
quina raó, apareixen desvirtuades. L'exemplar del
MONER, que ara val en la nostra moneda unes qua
tre mil pessetes mal comptades, era proprietat, en
cara no fa gaires mesos, d'un antic bibliotecari
barcelonf, quefe d'un dels més gloriosos arxius de
la nostra patria. La enquadernació, certament, no
era pas aleshores la mateixa que ara, segons la
descripció de l'antiquari tudesc, llueix l'exemplar
de que's tracta; emperò, així y tot, és facilíssim de
compendre que'l llibre mai ha pogut pertànyer a la
illustre dama espanyola, el monograma de la qual
figura damunt de la coberta.
Aquestes combinacions de llibres, ab cobertes y
ex-libris, y de reines y curas castrenses faràn molt
difícil, temps a venir, la historia de les aficions bi
blioffliques de la nostra època. Y, la veritat sia dita,
rès més bonic que respectar les senyals autentiques
que cada llibre pugui exhibir, dels possessors que
s'han succeit en la fruició del mateix.
és: ?.000

Aquella bibliografía
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un y altre en el mateix format de
130 X 170
milímetres del volum qui els precedí.
Contra çó qui fóra el nostre desig, els dos vo
lums de que tenim ocasió de tractar no'ns perme
ten modificar gaire les apreciacions que férem
sobre l'obra del senyor G. Més que d'un llibre de

bibliografia,

se tracta en realitat d'un seguit de
notes, mal preses, de llibres valencians. Passem per
que la millor de les bibliografies no pugui preten
dre mai a ésser absolutament completa (lo qual és
humanament impossible); emperò, si la publicació
d'un cert nombre de paperetes bibliogràfiques que
un home erudit, o
simplement curiós, hagi reculli
des, ha d'aprofitar a treballadors successius, serà
no més en
quant aitals notes ofereixin garantíes
formals d'exactitut. Doncs, ni d'això pot envanir se
l'autor d'aquest desgraciat CATALECFI DESCRIPTIU.
Vegi's una prova entre mil.
La edició del Llibre de les Dbnes, d'en J. Roig,
que publicà en 1735 en Carles Ros, apareix des
crita en les pàgines 13 y
del lli
[del volum
bre del senyor G. Si algú té la paciencia de com
parar la transcripció que de la portada d'aquella
edició ha feta el senyor G., ab el facsímil que nos
altres ne donem ací-prop
409), hi trobarà
les següents diferencies:
traula a Ilum en lloc de traula a NOVA ///ini;
2) de esta noble en lloc de esta MOLT noble;
3) Plaza de Villarasa en lloc de Plaza de Vi

llaRRasa; y
4) St. (Sant)

Patriarcha en lloc de SR. (Senyor)
Patriarcha.
Diu després que'l llibre consta de 284 pàgines
precedides de sis pàgines preliminars: el nostre
exemplar ne té vuit d'aquestes, o sien quatre fulles
sense numerar.

Per la mostra y per lo que ja'n diguérem abans,
podrà judicar-se plenament del valor negatiu de la
famosa Ezbliografía Valenciana qui ens ocupa. En
canvi d'això, serà interessant deixar anotat aquí
que'ls tres volums junts de l'obra del senyor G.
han costat prop d'un centenar de pessetes

suscriptor.
IY encara diràn quels treballs
troben protecció en el nostre paísl

a

cada

d'erudició

no

valenciana
Estudis sobre'l "Tirant lo Blanch"

Ja

tenim donada la nostra opinió sobre'l volum
del CATALECH DESCRIPTIU DE LES OBRES IMPRESES
EN

LLENGUA

VALENCIANA

DESDE

1474

FINS

1700,

del senyor E. Genovés y Ohnos (Bisu, 44); mes ara
ens toca parlar d'altres dos volums,
publicats pos
teriorment, qui són continuaci6 de la mateixa
obra:

[II] Catalech descriptiu
Volum de (4) + 248 pp.;
[111] Catalech
Volum de (4)
+ 224 pp.;

desde 1701

fins

1880.

desde 1881

fins

1910.

A la terminació, en 1905, de la reimpressió que
del TIRANT LO BLANCH feu entrar en Marikn Aguiló
en sa « Biblioteca Catalana »
(BIBL., 63), no quedà
sinó en part satisfet l'interès que'l nostre públic
sentía per la capdal producció novelística de Ca
talunya. En efecte, les breus notes preliminars que
s'afegiren al començament del primer volum d'a
questa edició moderna, ja mort el venerable fun
dador de la Biblioteca
susdita, se reduiren als
antecedents bibliogràfics que no hi podfen mancar

12-1913
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DIOGENES LAERTIUS:

Enquadernació

(Incunable italià)
segle
probablement italiana,

DE VITIS PI-IILOSOPHORIJM

de gust mudèixar,

(Biblioteca

»

dels últims del

Episcopal de

VIch)

xv
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Olan4,14..
orb4,44,4

RAMóN LULL:

Enquadernació

moderna

<13LANQUERNA (Valencia, 1521)
interpretant la de l'exemplar enfront reproduit

(Exemplar wiquet

Planas)

cap manera; l'estudi intern del TIRANT que
dava, doncs, per fer quasi en sa integritat.
de

Dos anys
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després,

els senyors Bonsoms y Si
ocasió de la entrada del
primer a l'Academia de Bones Lletres ( I), tracta
ren del famos llibre de cavalleríes desde'ls respec
tius punts de vista, bibliogràfic y crític-históric;
lo qual ja fou un gran pas.
En Lluts Nicolau y d'Olzver disertà, en un es
tudi escrit en 1906, emperò que fins el 1907 no
vegé la llum, Sobre les fonts catalanes del Tirant lo
Blanch (2); havent-ho ja fet anteriorment en Fari
nelli sobre les fonts italianes (3) y en Bonilla y
San Martín sobre les angleses (4). També en Me néndez y Pelayo escrigué sobre les influencies
estrangeres, en general, del TIRANT (5).
Darrerament s'és publicat encara un estudi més
copiós sobre'l nostre singular llibre de cavallertes,
degut al senyor Joan Givanel y Mas (6), en el qual,
després de deixar esclarides d'una manera defini
tiva totes les qüestions de caràcter bibliogràfic re
latives al Ilibre català y a ses traduccions, presenta
reunides en un capítol prou extens totes les obser
cari y Rubió y

Lluch,

en

del TIRANT LO BLANCH, y en Roiç fle
Corella, farà potser difícil l'esbrinar a quí corres
pón la paternitat d'aquests estramps. Y encara pot
ser
serà qüestió de cercar un original italià,
Boccaci o Petrarca, del qual els dos autors valen

Galba), autor

cians haguessin traduit independentment?
Tenen la paraula, d'una manera especial, els
nostres excenents amics senyors Artur Farinelli,
Lluís Nicolau y Joan Givanel, als quals ja devem
tantíssima bona feina, feta en l'estudi d'aquesta
mina de pasat~o qui té nom TIRANT.
Mentrestant, vegin els bibliòfils reproduides en
les planes qui segueixen, les portades y finals de
les edicions primeres de TIRANT LO BLANCH, en
català y en castellà
410 a-d)

El bust d'en Llorente
Al donar compte de la mort d'aquest 11-lustre
poeta valencià
72), avençàrem la noticia
de que Ii sería eregit a Barcelona un bust, que ja
tenía més o menys abocetat

l'esculptor

Arnau.

vacions que li han estat sugerides per la lectura del
TIRANT. Hi ha, especialment, en aquesta part del
llibre del senyor Givanel, el resultat d'una pacient
comparació de textes anàlegs, per a excusar en l'au
tor valencià, ab l'exemple d'altres autors d'aquells
temps, allò que per massa cru se Ii havía criticat.
No clourem aquest compte-retut, sense propo
als nostres amics una petita qüestió relacionada
ab el mateix TIRANT LO BLANCH. Se tracta dels
versos següents, qui constitueixen l'epitafi de la
tomba dels enamorats Tirant y Carmesina (7):
sar

Amor cruel — quils ha units en vida,
Y ab greu dolor — lo viurels ha fet perdre,
» Apres la mort — los tanque [eia lo sepulcre.'
«
»

Doncs aquests tres versos, ab ben lleugeres di ferencies, figuren també ésser l'epitafi que Mos
sèn Roiç de Corella fa desitjar a la malhaurada
Ero, per a ella y el seu amant, al punt de donar-se
damunt del cadavre d'aquest (8).
La circumstancia d'ésser contemporanis en Joa
not Martorell (o el seu continuador Martí Joan de
la

mort

(1) Discursos leídos en la Real Academia de Bucnas Le
tras de Barcelona, en la recepción pública de D. Isidro Bon
soms
Sicart, el dia 9 de mavo dc 1907 (Barcelona, 1107).
(2) Extret de la Revista de Bibliografia Catalana, volum
cinquè; en un fascicle de 37 pp.
(3) Note sulla fortuna del Boccaccio nella Ispagna
filedia [Archiv für das Sludium der neueren Sprachen und
Litcraturen (Braunschweig, 1905-6)); vol. CXVI, pàg. 92 y
en altres llocs.
Primer Congrés Internacional de la Llengua Cata
(4)

(Barcelona, 1908); pàg. 582.
(5) Origcnes de la Novela (Madrid, 1905); I, 251.
(6) Estudio critico de Tirant lo Blanch; Comentario a un
pasaje del cap. VI de la primera parte del « Don Quijote de la
Mancha. (Madrid, 1912). Volum de 173 pp. de 20 X 28 cm.
(paper de tina).
(7) Edició Aguiló; IV, 403.
(8) Obres del. Roiç de Corella; IV, 710-2.
lana... 1906

T. LLORENTE (1836
(D'esculptura)

1

9

11)

El dia 5 de maig de 1912 hagué lloc la inaugu
ració del monument a TEouox LLORENTE, cons
truit en el Parc de la nostra ciutat. Y, del bust qui
corona el susdit monument, hem pogut, mercès a la
gentil autorització de l'artista, fer ne fer el gravat
que veus ací, el qual reprodueix ab tanta exactitut
com si fossin tretes del viu les faccions venerables
del més gran poeta modern de la terra germana.
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La

ortogràfica

qiiestió ortogràfica, que donàvem ja
plantejada fa algún temps

cament
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fase, que alguns consideren de
solució y altres no.
Pel mes de janer de 1913 la nostra capdal entitat
de cultura, que és l'Institut d'Estudis Catalans, publi
cà les Normes Ortogràfi
ques per a la nostra llen
gua, que havia fixades una
comissió especial, després
de llarga y treballosa de
liberació. S'ha de dir, en
honor a la veritat, que la
entrat en una nova

per fran
51), ha

aGmmnmm,,,m,nce,mmmm,smm,n
E4
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,

Any
Se

cafa de

en

E4

E4
JosEp GARCIA. El

M. DCC. XXXV.

trobarà en cafa de Tbomàs Torres, Librer,carrer
que va
de la Plaza de Villarrafa al
delSr.Patriarcha.
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El
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primera impressió que la
publicació de les susdites
Normes causà en el nostre
públic fou de satisfacció,
per considerar que ab aixo
acabarten els inconve
nients que s'originaven de
la manca d'un criteri or
togràfic ben definit en la
escriptura del català.
Emperò després han
vingut les protestes, no
del tot mancades de fona
ment algunes vegades, si
bé en altres filles més
aviat de la intransigencia
que d'un criteri qualsevol.
Entrels protestants hi
ha qui creu que les Nor
mes

Ortogràfiques,

m es

que una fixació o rectifi
cació asenyada de la orto

grafía

catalana, represen

reforma, radicalís
sima en alguns punts, de
la Ilengua escrita tradicio
nal; y que en aquest sentit
les Normes entranyen la
descaracterització de la
estètica del nostre idioma:
la tendencia innovadora
que «L'Avenç» va iniciar
fa alguns anys, ha pogut,
doncs, veure en les susdi
tes Normes el seu més
complet triumfe.
Altres diuen que una
ten una

ortografía

oficial,

com

que és, en realitat,
la fixada per l'Institut, so
lament podía ésser adop
tada mitjançant la con
sulta y acord subsegüent
ab les altres entitats inte
ressades: Academia de
Bones Lletres, Consistori
dels Jocs Florals, etc. (Cal
fer constar, emperò, que
creuen

11,
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en la Zurquta.lueft Znwaboz

lo magniftch:e atrmos caualler/

la lEmperab:tu no vi):que ap:es 6
La mo:tbe fa filla ftno trea anys .IE
Lemperabo: apus poch tèpsp:ef
vnaltra muller:la qualfon fillabel

per mozt fuo non pogueacabar be
trabuir finoleetree parts.La quar
ta partquees la fibelItb:e ce ftaba
trabutba a22egartee bela noblefen

mofféphanot martozellitoqual

fpolit vixquel6ch temps.lEmeo

yo:a 05a rfalatlbe logç: elo tn%
ntfich caualler moffen 0)artt)oha
6 galba:e fi befalt hifera trobatvol
fia atributt alafua )gnozancta Zll

likey be lEnglaterra .Ziquefla 14m

perabm fon begranbifflma bellea
honefta butntl:e molt virtuofa:e6
uottiTtm a crefttana.Laqual pennt
bamo part bel lEmperabo: rpoltt
fille:e bues filles.Loo quale filIe
fo:èmolc fingulare cauallere : e va
flit maio:fon nome
nat Fpolit oict có lo pare. vfjcque
tota la fup íba com a magnantm
fenyo:. E feu be molts fingulare ac
teebe ca ualleria :bele quals lo¡-afèt
lib:e no reitto Zine ho remetalee
Jítoztee qut fozen fetes be11.0)as lè
perabo: fõ pare :ane que morts he
reta moltbe atots fos parète : e crl

qualnollre fenyo: 3efu crtfl per la

fua inmenfa bonbatvulla bonaren
p2emibe foe treballe la glo:ta 6 pa
rabte.IE p:otefta que fi en lo bit lt
tne baura porabes algunescofes
nofien catboltquesqueno leo vol
hauer bttes.ans les remet a co:rec
cto bela fan cta catlooltca fglefta.

sonacababa 6 emp:emptarla p:e
fent ob2a en la Ztutatbe Uolencto

ate e fertnbo:e. com 4.empabo2
e la Zmperab:tu patraren befla vi
ba:que foun molt vells mo:trèlos

mee

DelRohemb:ebel

bela nattuttat benoftre fenyo: beu

yefu crill

fozen porate ei
rona molt rtqua tomba queLempe
rabo: fehauta feta ferepobeu creu
re que per lo bon regiment:e per la
bona:e virtuora viba fon collocate
en la lona be pa rabie
boa en huti bta .

.

bC0 grada5.
Iri feneic lojib:e bel

valeroe e (trenu

cara

lierWIrotttloblanch
iprincep :e tefarbel
"Vmpertgreclo be Võ

qual fon trabuttbe
Zinglee en lengua poztoguefa.1Z a
pusen vulgar lengua valèclana p
tefltnoble

1)arrera

plana

de la

primera

edicio del

«

TIRANT

LO

BLANCH

»

(Valencia, 1493)
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pzofperíoaoenqueera fubtoo.

[001?í3o patroren tur4a .+11- 1 elle empahoz
ppolito la foztüa le pzofpero y fauozecto tü

-110

yalu paoze

en al ti3o
Itia02c erfi rnuertos. el rep oe

fe31?i3o gr"oes3limornas poz las aiostc ti
rante oela pzicefa.
niup feftejaoo pozel
poz t000s fus parentes oelibero 6 fe
tomaren fu tierra:4 pa ante eltaoo fe psme
oui¡

fes en bzetaila pa Daz còplumentoalo c]elé
pez000: le awe encargaoo.lrep De fe3 la
repna tomarc3líceneta d ou p otlo ou,51fa
te fus panenteslos Cll2s fentúl mud2a pe
na poz fu parttoa.V' elvt3dioe 6 buici?es to
mo aírt mifmo liceneta 6 tODOS recojeróTe
enlas galeras fueró fu camino amo las tí
erras oel rc c fe) .
fezioz leshío ton
buen to 4en bzeuefota Ilegaró alospuer
os tc

tãer.

allí faltoel rep la repna cõ

tota fu gente.p el vt3ckeoe buícl?es c) las3
Fl.galeasfe tomo en cofflitinopla, fue bié

recebtoo poz el empaboz E1vt3conoe 1?í30

mup otfcreta c5plíoa reladon al épezaDoz

be t000lo 4 aufélgclpiaftcomopoz fuma
jeítao ante ftoo tná-habo.$21Cpezaooz1?olgo

muclp oello:y luego c'épzoel cc30000 ocbe#

na0 õezacla plicefa poz.ccc.m.oucaooe
otoleal V5cõteDeb2ãcIeßet3p2emIO OC fus
trabajos, oefpues bio a t000s a4llos 4 eni
cafaooscö loss cnapagoela empatn3 61a
puncefabuenws, ereoaoefen pot* beutra
fu 1?óra.V Defpuess po2 to cafoalasotras
ailicomo Detal fertoz fe efperaua.

to 4 p02 fu mucl?útuo alta cauallena au
mento acrecento muclpfu mperto Demu

cl?as pzouttictas4 el c1:3quitto:p allego g2an
tefozo poz fu m uclp otligencia.ue mupa
moDo

tentoo 6 fusfuNtoo

ratrt3no bunomasoe tres aii os oefpues4
fu 1?4a murto. bbe apoco ti5oel enp000z
fe tolnoa cafarcon vna1?tja oci rep he inga

laterra.Z,o 41fue6 g(ftottlima1?ermolura
y onelboao vtruloe inup fotuora: oeuotif
fima cptana.£,a 41parto treS1?tjos 4 fuezó
tnup fingulares valentillímos caualleroS
ei1?Ijo mapoz fue llamapo polito alftco
mofu paoze:el 41lfflo fíngulares caualtios
las quales d pzefenteltbzo nolas recita:an
tes fe ramte alas pítolías4 cl fueron1?e,
cl?as.£ el emperaooz bereao mup Wen a to
DOS fus paneres crfapos ferutoozes.Vco
tno el pLi emperatn3 fueró mup viejos tuu
neró log oosen bía:p fuerZi enterraoo
envna mu rica fepultura 4 elmífmo fe a,
ute12eco1?a3cr. 6uetnos crea-qnepoz fu
buena víoa fantagobzas4en fu ttempoo
bzaron fon colocaDoeenla ELia oe parayfo.

UDeo gracías.

Como et enipauoz fico be pzí

ftonal foloan alturco 1?í3o pa3
ellos.
Copltulo.lgvuj.

liga c5

elenpaoozouo oaoo reca
at000lo fob2eotcl2o1213ofa
cor Delz putional fole4 al grä
tuo

turco a t000slos otrog repes
feftozes 4 conellos eltauel pzefofia
1213terópa3 y tregua 3.q.mio.z1?t3olesmu
dš1?éra:táto4 dlos fuerC)mur córentoe:
le12t3terc3 muel?as ofertas ofrectenoofe4
rOtN.,t1 02a 4 losouteffemenelter De le 3•MI>az
ct3tra t0001?ób2e 4 mal ooafío leeifteíre 12v
3e r?,0 efpues elanperaDoz or)oos galeras

gra oes

Darrera

plana

del

«

TIRANT

LO

aáoelosve31

nos4 cotuarcouii conel unpto. vItenoble é
peraboz ppoltto btuto
ti3o. pla enpe

p gliabe nlieaTO Ceii02

oela betrotta viren martatu maoze
fefiora
nuettrafue ímpzeffoel pzefente lí?
y
bzo oci famoro inuenable cauallem Ztra.
teel bláko enlamuynoble 'illa oe Oallaoo
liopoz Diegooc gunnel. acabofea gt,111.
Zmos

DeÉlhapooelanoiffi.o.m.
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cap

d'aquestes corporacions

s'és declarada oficial

BIBLIOFILÍA

d'eiles.)

ment ni en favor de les ¿'Tormes ni en contra
el fet és que hem de
Sia la raó la

que's vulgui,
deplorar el que una tendencia unificadora de la or
tografía, tant ben inspirada en el benefici comú, no
hagi pogut caure en gracia a tothom y sia encara
causa de desunió. Es una fatalitat això que'ns passa
als catalans: nosaltres volem creure que, encara
que l'Institut hagués procedit a la normalització
ortogràfica per divinal inspiració, y encara que'l
seu treball hagués resultat cent vegades menys im
perfet de lo que ho pugui ésser ara, no per això
haurlen deixat de produir-se protestes semblants.
Lo que interessaría, potser, fóra que ara tots els
antinormistes arribessin a un acord, y que determi
nessin unes altres normes ab les quals podrien
regir-se tots aquells qui no trobessin encertades les
acaba de dictar;
que l'Institut d'Estudis Catalans
ara devé impossible discutir ab tots els pro

perquè

testants un per un.

BIBLIOFILÍA

no

representa absolutament rès

en

cap altra); ha fet lo que po
aquesta qüestió (ni
día y devía fer, per disciplina y per tota mená- de
raons, o sia adoptar les normes ortogràfiques de
l'Institut a partir de la publicació de les mateixes.
Aixf, doncs, començant ja pel present fascicle
hem.posat en
(o sia desde la col. 299 de
practica la reforma. Per excepció. y sols ab caràc
ter transitori, continuem fent ús de les formes y
(conjunció) y ab (preposició), que l'Institut escriu
i y amb respectivament; això té per objecte conser
var al present volum de la nostra publicació una
certa unitat editorial.
en

La

publicació

de

"

Bibliofilía"

Al cloure el present fascicle de BIBLIOFILÍA, ens
creiem en el deure de manifestar el nostre agraï
ment a tantes persones com, en el transcurs dels
tres anys que fa que'ns emprenguérem aquesta
tasca, no han deixat d'auxiliar-nos ab Ilurs bons
consells y encoratjaments.
Emperò, tenint en compte les considerables
despeses que representa la publicació de BIBLIOFI
LÍA, y no volent renunciar als beneficis que la seva
aparició pot produir als interessos espirituals ende
Catalunya, hem resolt continuar la publicació,
cara que partint d'una organització editorial qui
ens permeti subvenir millor a les necessitats d'or
dre econòmica de la empresa.
Partint d'aquest propòsit, hem establert un con
veni ab la Llibrerta Verdaguer, de la nostra ciu
tat, per a que pogués encarregar-se de l'adminis
tració de BIBLionLíA, rellevant-nos d'aquesta part
de la nostra tasca. Al mateix temps, hem resolt
la publicació dels nostres fascicles.

regularitzar

Fidel

Giró, impresor.
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apareixerà desde ara per fascicles
pàgines de text y gravats.

trimestrals, d'unes 40
En la part de text

veurán la llum:

i) Estudis de literatura catalana antiga y de
bibliografía en general.
2) Textes catalans antics, inèdits o poc cone
guts, qui, per la Ilur poca extensió, trobin espai
adequat en les nostres columnes.
3) Noticies sobre'ls escriptors catalans contern
poranis y sobre les obres llurs més remarcables.
4) Reportatge dels esdeveniments qui, per una

altra raó, interessin el moviment literari o artís
tic del nostre país.
La part d'il lustració estarà constituida:
i) Per làmines en colografía (fototipia), repro
duint aquells documents gràfics, de singular valúa
artística o arqueològica: enquadernacions, manus
o

crits, estampes, exlibris,

etc.

2) Per facsímils d'antigues edicions y mostres
tipogràfiques del nostre país, desde'l segle xv ença.
3) Per retrats dels nostres literats capdals, di
buixats per l'artista Jaume Pahissa y gravats al
boix per

en

Ramón Ribas, constituint una galería
catalans contemporanis.

iconogràfica d'escriptors
ABONAMENT

A

C

BIBLIOFILÍA

El preu de la suscripció als quatre fascicles
de 1914 resta fixat en 20 pessetes per a Barcelona.
La remesa dels fascicles, per correu, a tota altra
població d'Ewanya, comprenent-hi el cost del cer
tificat, fa ascendir l'abonament a 22 pessetes. Per
en iguals condicions, a 24 pessetes.
La Llibrería Verdaguer, de Barcelona (Rambla
del Mig, 5; enfront del Liceu), resta desde aquest
moment exclusivament encarregada de tot lo rela
tiu a l'administració de BIBLIOFILÍA, çó és, abona
ments, venda de volums, etc.
Tbt lo relatiu a la redacció, informació biblio
a

l'estranger,

gràfica, canvis, etc , a càrrec nostre, havent d'anar
dirigida la correspondencia al Redactor de BIBLIO
Barcelona.
FILÍA; Carrer de Mallorca, 209,
Avís

IMPORTANT ALS COULECCIONISTES

fos cert, com ens han assegurat, que hi
col.lecciona els fascicles de BIBLIOFILÍA, Ii
pregaríem volgués fixar•se en que lo publicat fins
ara, unit ab lo que veur4 la Ilum l'any vinent, for
marà un volum, el qual quedarà completat a la fi
de 1914 per una portada y una taula general dels
quatre primers anys de la publicació.
Unicament ens cal fer observar que les látnines
d'Enquadernacions catalanes modernes, que hem anat
distribuint ab numeració independent (I-XXVI),
consituirán una publicació apart, que deixarem
promptament completada ab alguns materials anà
legs que encara han de veure la llum, y que rebran
de més a més els suscriptors de BIBLIOFILÍA.
Si

ha

tant

qui

Valencia, 233. — Barcelona.
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