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Les

"Llegendes

de l'altra vida"

Es aquest el títol d'un nou volum de la nostra
« Biblioteca Catalana
», l'aparició del qual ens és
plaent deixar registrada en aquest lloc. Se tracta
d'un volum de XII + 364 pagines,
fou comen
çat

a

estat

qui
imprimir en 1910, y que fins ara no'ns ha
possible enllestir: encara aixt, s'és anticipat a

altres volums de la « Biblioteca
», per quant en la
lista que d'aquesta tenim donada
121), les
LLEGENDES DE L'ALTRA VIDA hi figuren com a vo
mm
X, essent en realitat aquest el sisè no més, dels
qui veuen la Ilum acabats del tot (1).
Com de costum, dediquem les columnes se
güents de BIBLiontiA a la reproducció del próleg
editorial y de part de les notes il.lustratives
qui
figuren en la nova publicació.

Pròleg editorial y
"Llegendes de

466
notes sobre les

l'altra vida"

llibre que avui publiquem sots la rúbrica de LLEGEN
DES DE L'ALTRA VIDA, podrà figurar segurament entre'ls
més interessants de la «Biblioteca Catalana»,
per raó dels
materials que presenta reunits. Les visions de l'altre
món,
basades en la creencia d'un lloc d'expiació per a les animes
dels pecadors y d'una mansió de
goig per als benaventu
rats, constitueixen una branca important de les llegendes
del cristianisme (1).
Les més antigues d'aquestes narracions, difoses extraor
dinariament durant els segles mitjos a favor de la litera
tura
Ilatí-eclesiastica, no tardaren gaire a introduir-se en
les literatures vulgars
per medi de traduccions y adapta
cions de tota llei; cal veure en aquestes l'obra dels educa
dors y catequistes, àvids de
proselitisme enfront d'aquelles
societats, més supersticioses que crèdules, y més enamo
rades de lo meravellós que de les altes veritats del
dogma
cristià.
El

La literatura catalana és més rica de lo
que fins ara
s'llauría pogut creure, en materia de LLEGENDES DE L'AI-RA VIDA: el nostre volum ve a
provar això que diem, ofe
rint en ses planes un cert nombre de narracions
prou inte
essants, entre les quals, quatre textes al menys poden ésser
presentats com a desconeguts fins ara; un altre, del qual se
tenía noticia, y que's considerava
perdut, és retornat a la
coneixença dels estudiosos de la nostra antiga literatura.
Esmentarem rapidament els textos qui constitueixen
aquest novell aplec.
En primer lloc, publiquem la narració de
de Saltrey,
traduida al català per Frare Ramón Ros de
Tàrrega, rela
tiva al VIATGE DEL CAVALLER OWEIN AL PURGATORI DE SANT
PATRICI. Aquest text data de l'any 1320, yés un dels qui han
permanescut inèdits fins al present.
Segueix al dit text, en tres distintes versions, la VISIÓ
IR TUNDAL, en la qual no hem de veure sinó una manifesta
ció més avençada de la mateixa
llegenda d'Ovvein. Dos
d'aquests textes eren ja coneguts, car feia anys que havien
estat objecte de sengles
pttblicncions: no obstant, al publi
car-los de nou, creiem fer un servei a les
nostres lletres,
facilitant l'estudi comparatiu d'aquells ab l'altra versió,
que fins ara no havía estat publicada. Es aquesta la intitu
lada Visió del ,Voneslir de Clares Valls (o sia la versió
A,
eguint la nostra nomenclatura), y és més extensa y com
pleta que cap de les altres dues versions (B y C), ja cone
gudes d'abans.
De la VISIÓ DE TRICTELM
qui apareix tot seguit en el nos
tre volum, no se'n tenia la més petita noticia
pels tractadis
tes de la nostra literatura. La
publicació de la llegenda de
que's tracta, l'original llatí de la qual és degut al venera

LLEGENDES
DE L'ALTRA VIDA
VIATCES DEL CAVALI.ER OWEIN Y DE
RASIóN DE PHRELLOS AL PURGATORI
DE SANT PATRICI; VISIONS DE TUNDAL
Y DE TRiCTEL11; APARICIÓ DF. CESPE
RIT
DE CORVO; VIATGE D'EN
PERE PORTES A
TEXTES ANTICS 1.051./CATS
PER

R. MIQUEL Y PLANAS

BARCELONA
MCM XIV

ble

Beda, constitueix, doncs, una novetat, encara que'l text,
pel séu valor literari, no tingui

ti per la seva extensió ni
una gran importancia.
El text català

XII I 364 pp.

del VIATGE D'EN RAMÓN DE PF.RELLÓS AL
PATRICI, al qual volíem referir-nos més
amunt, havia estat imprès en 1486, emperú la edició sem
blava perduda desde feia mólts anys. Quan, ab la
publicació
del text llenguadocià del Vialge,se'ns feia més difícil de re
signar-nos a la manca d'aquest original català imprès, el

(I) Per a tranquilitat dels nostres amics, no tenim incon
venient en avençar-los la noticia de la pròxima aparició del
lUleri Maximo (vols. Xl y XII de la Biblioteca) En
quant al
Novelari Calala (vols. V, VI y VII) confiem entlestir-lo din
tre aquest mateix any; y tot seguit el Bernal Melge(v. V

(1) En el nostre Estudi hislórich p erílich sobre l'anliga
novela ealalana, hem dedicat part d'un capítol a les Visions
de l'altra vida p i•ialges a ultratomba (BIBL , 228-238). Hem
de fer avinent als nostres Ilegidors que per al susdit Esludi
foren ja aprofitades algunes de les noticies
que ara veuen
la llum.

PURGATORI DE SANT
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raríssim incunable comparegué a mans del nostre excePlent
amic don Pau Font de Rubinat, de Reus; y aital circumstan
cia afortunada ens permet poder oferir avui el cobejat text,
omplint el buit que, d'altra manera, haurí t degut aparèixer
en el nostre volum.
La DISPUTA AB L'ESPERIT DE G

DE CORVO és altre dels
inèdits que arn ven la llum, jatsia el manuscrit qui el
conté fos prou conegut y utilitzat ja per a la edició d'altres
obres que ab aquella s'hi troben aplegades.
la na
Encara que prou vulgaritzada, ens ha semblat que
testes

rració del VIATGE D'EN PERE PORTES A L'INFERN no podía
utilitzar
mancar en el present aplec, ymenys encara podent

document del segle xvir,del qual no se n'havía fet encara
el tresllat puntual que reclamava.
Finalment. un text desconegut de tothom, y del qual
ha
no'ns romanen més que algunes fulles desaparellades,
degut figurar, mutilat y tot, en apèndix al present volum;
car ens ha semblat fer obra de piadosa exhumació, posant
o cobert de perdua total aquests darrers vestigis d'una pro
nn

ducció de la qual ens veiem ara privats; com de tants altres
de la literatura
textes perduts en el dalt-a- baix secular

Paula»; y, a mig foli 111 v.: «De la hela fin que
• feu a sa mort Santa Paula.'
1) Foli 114: «Aci començe la vida del glorios confessor
» de Santa

A mitja plana del foli 117 hi ha la
mon senyer Sent Luys
rúbrica: «Aço son los miracles quis seguexen del beneuiraz
» Sent Luys confessor de Jhesu Christ..
Sent Chrislorbll.»
m) Foli 119v.: « Aci comença la vida de
n) Foli 122: [La Vida de Sant Francesch de Asis.] Co
ab la rúbrica: • En represen
mença al peu del susdit foli,
» lacio tic Sent Francesc.;y,a mitja plana següent, foli 122v.,
se

troba el títol: «Aci comença la vida de Sent Francesch,»
es troba al
Acaba el codiç ab la fórmula segiient, qui

lihro sit latts gloria Christo.
recto del foli 129: «
. Amen., a continuació de lo qual diu encara: «Iste liber
Petri de Auro
» scribsit Jacobus de Prato preshiter ville Santi
» nunch comemorans in uilla Cardone cui Deus del bonam ul
Santes demunt dits
'1am. Amen. Jo prech Deus e los Sants e
» que preguen Deu per mi miyançant la senyora comtesa a
•
Deus do bona uida que jo apa hon benilici e la sua gra

qui

. cia. Amen..

catalana.

§ 2.
VIATGE

DEL

CAVALLER OWEIN AL PURGATORI
DE SANT PATRICI (1)

§ 1.

El manuscrit catalá

L'original català del VIATGE D'OWEIN, text publicat avui
un manuscrit del segle xv
primera vegada, se troba en
a la Biblioteca de Sant Llorenç de l'Escorial:
conserva
que's
.1L IL 3», al qual un dels antics
és el « Cod. Esettrialensis
el
rètol
de • Vidas de Santos» qui resum
bibliotecaris imposà
veritable contingut. Consta de
d'una manera incompleta son
129 fulles y conté els materials següents:
per

a)

Foli

3:

<Aquestes son les laors de Madona Sancta

Maria.»

Foli 0v.: «De menys preu del mon. (2).
Foli 12: [VIATGE DEL CAVALLER OWEIN AL PIIRGATORI
DE SANT PATRICI.] Comença la dedicatoria de la traducció,
foli 12; la narració,
sense indicació previa, a la meitat del
de Sent Patrici»,
encapçada per la rúbrica «Lo Porgatori
mateix foli.
comença a mig vet so del
lz)
c)

d)
e)
f)
g)

Foli
Foli
Folí
Foli

28 v.: « Leslorie de

Teoflill..

38: «La ystorie de Santa Euffrasina.»
48 v.: « [La vida] De Sancla Marina.»

49: [Visió DETRICTEL111.] «Ço que recompta lo hom

» que torna de mort a vida.»
Foli 54: «Les obres que Zozimas escrisch de Sarna
/7)
,Maria

Egipciacha.»

Foli 69 v.: [Visió DE TuNDAL.] «La visio del monestir
» de Clares Valls..
a Jesucrist.] Comença sense indi
J) Foli 87: [Invocacio
cació previa ab els mots: « Nosire Senyor Deus Jhesu salua
le merço...» y
» dor e reemedor del humal (sic) linalge clam
e senyoria per lols los
89
v.:
«...emperi
poder
al
foli
acaba

«segles dels segles. Amen,»
Foli 90: « Comensa la vida de madona Santa Paula
la recomple Sent Jeronint.» A mitja plana del
'segons que
del monestir
foli 107 se troba la rúbrica: « De la hordonacio
229-230.
( I I Sumariament exposat en 13mL.,
a continuació de La Imi
(2) Text publicat per nosaltres
« Biblioteca Catalana".
la
en
un
volum
de
Pzeió de Jesucrist,
escrit sobre aquest trac
Vegi's, BIBL., 86-87, lo que tenim
tadet ascètic.

Importancia del

manuscrit

manuscrit que acabem de descriure fou conegut del
comentador de Nicolás Antonio, Fr. Pérez Bayer
Bibliotheca hispam,
el qual dóna compte d'aquell en la
testes en
vetus» (1) y enumera rápidament els títols dels
al doc
ell contenguts. Aquesta noticia serví probablement
a Ramón
tor Torres Amat per a redactar la fitxa referent
El

sabi

469). Ara de poc els senyors Jeanroy
Tàrrega
Tolosa de França, al preparar la publicaci■
y Vignaux, de
al Purgatori de
del text Ilenguadocià del Viatge d'en Perellós
de
Sant Patrici (BIBL., 481), obtingueren dels bibliotecaris
sobre el text del VIATGI
nota
mólt
breu
una
l'Escorial
Ilevat
D'OWEIN contengut en el manuscrit; emperò,
fins ara objecte de l'es
no sembla pas que'l codiçhagi estat
dels textes
tudi detingut que's mereix per la importancia
ademés del VIATGE D'OWEIN, se tro
que conté. En efecte,
d'un gran interès pe:
ben en aquest recull dues altres peces
sobre Paltra
cristianisme
del
de
les
llegendes
a l'estudi
de la Visió de Tundtzl,
vida, y són: una versió desconeguda
en català, y la Visió de
de la qual se'n sabien ja dues altres
en nostrt:
Trictelm, de la que no creiem se'n tingués noticia
haurà d(.
idioma. La publicació de tots aquests materials
l'atenció dels erudits sobre les nostres
Ros de

cridar, segurament,
a l'estudi d'una bran
lletres, per la contribució que aporten
literatura de la edat mitja.
ca tant interessant de la

L'original Ilati del VIATGE D'OwEIN ha estat reprodtoî
la versió del
modernament per n'Ed. Mall (2), donant-ne
abans
manuscrit de Bamberg (A) comparada ab la publicada
de passada les variants
anotant
(3),
y
per Colgan
a Londres y estudiat anteriorment pe:

nranuscrit guardat

Külbing (10.
exactament el text de A
La traducció catalana no segueix
de l'altre; empel o
ni el de Colgan, si bé participa de l'un y
en cap d'abdúes
el contindre algún material que ric)'s troba
manuscrit
versions y sí en les variants de K, revela que'l
al ja es
utilitzat pel nostre traductor degué ésser anàleg
mentat de Kiilbing.
Vol. 11, pàg. 121, nota.
Ed. Mal I: Zur Geschichte der Legende vom Purgato
Forschungvn ,
des
heil. Patricius; en • Romanische
rium
vol. VI, pàgs. 139 y següents.
IO171.
(3) Colgan: Triadis thaumaturgoe (Lovanii,

3-1914

(1)
(2)

§ 3,

El traductor Fra Ramón Ros
de

Tàrrega

En el pròleg o endreça qui precedeix en el text català la
narració del VIATGE D'OwEIN, l'autor de la traducció ens
dóna a conèixer el séu nom, la data del séu treball (1320) y
les raons qui l'induiren a empendre's aquest, a saber, el
profit espiritual de la noble dama a qui es dirigeix.
Respecte de frare Ramón Ros, no creiem que, avui per
avui, se puguin donar altres noticies que les que'ns propor
ciona el manuscrit de l'Escorial. Al menys no sembla pas
que en 'rorres y Amat hagués disposat d'altres fonts d'in
formació; y encara ell no vegé el manuscrit, sinó que's re
portà a la nota d'en Pérez Bayer de que hem parlat abans,
com ho demostra el dubte en que està de si el nom llatinit

correspón realment al cognom Ros: aquest ja
original català, y sols el Rubeus és
d'invenzió d'en Pérez Bayer, seguint la costum de la època
de llatinitzar fins els noms de llinatge.
Vegi's ara, copiada al peu de la lletra, la noticia d'en
Torres y Amat, extreta de les seves «Memorias para ayu
lar a formar un Diccionario critico de los escritores cala
lanes » (I):
• Ros
Ramón). Si el apellido latino o latinizado era
Rabeus, como se lee en la nota del Sr. Bayer N. A. B. V.
pág. 121, t. 2, el catalán debei ia ser Roig o Rubió. Fué
inercenario, natural de Tárrega, y en 1320 escribió varias
• obras en catalán
y tradujo del latín otras. Llaors de Ma
—
dona Santa Maria.-- Del menyspreu del mon.
Tradujo sI
catalán Purgatorium S. Patricii. Dedicó la obra a Beatriz,
zat
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169

Rubcus

consta

així en el text

mujer de D. Guillermo de Anglesola, señor de Bellpuig,
respetable, no tanto por su alta alcurnia, por ser
hija de los condes de Pallás y nieta del emperador de
• Grecia Teodoro Lascaris, como por su extraordinaria reli
- giosidad y virtudes: año 1320. — l'ilae S. Euphrosinae, el
- S
Marinae,Virginum.— Vi/oc S. Mariae ,Egiptiacae,el
▪ lac Romanac Bethlemilicae, Vi/oc S. Ludo vici Tolosatium
episcopi, S. Chrislophori Marliris,et S. Francisci.—Historia
• de la visión
que se dice revelada en el monasterio de Cla
•
raval, año 1149, en que murió su abad S. Malaquias. Todas
estas obras se conservan en el Escorial. Let. M, Plut. 2,
» p. 3. (N. A. Bib. V.; t. 2., lib. IX., c. 2., n. 69., nota.).
En realitat no's pot tenir com a cosa fóra de dubte la
.ttribució que en Torres y Amat fa a Ramón Ros de totes
aquestes obres, a menys que no disposés d'altres documents,
lo qual no sembla probable. Per a nosaltres, lo únic que del
códiç de l'Escorial se desprèn, de manera indubtable, és que
fou obra d'en Ros la traducció del VIATGE u. PuRcAroxi,
perquè airrú és declarat en el pròleg o endreça qui precedeix
immediatament aquest text. Emperú els materials qui es
troben abans y després en el códiç, segons la descripció
que n'hern feta (1300.., 467), si apareixen reunits en el ma
teix volum és per industria del copista Jaume Prat, prevere
de Sanpedor,qui degué formar el séu recull a base d'altres
manuscrits bastant més antics.
y muy

§ 4.

El cavaller Uwein

ni de la historia. Lo que lii ha, després d'aixó, és que la fan
tasía humana tendeix sempre a engrandir aquells fets qui
l'han impressionada fortament, y aquí es troba sens dubte
la raó de tota literatura.
Sembla que'l nostre cavaller, nadiu d'Irlanda (qae per
aquella época era dita Hibernia), degué viure vers la meitat
del segle x11. El sétt nom s'ha escrit de móltes maneres: cl
text català dóna la forma luuem, que lo mateix pot llegir-se
en el manuscrit luvem o lunem, formes confundibles paleo
gràficament. En els textes llatins se troba OwEirr (Bam
berg y K) y Oien (Colgan); en la traducció francesa de Ma
ria de França compareix sots les formes Oweins y Owens;
els tractadistes escriuen, uns Owain (1), altres Owen (2) y
altres encara Oenus (3); la forma Oben apareix en una re
dacció en prosa francesa que's cita en el llibre de Ph. de
Félice (4), en qual llibre s'esmenten ademés les formcs
Owayn, Ocngus, Eunius (5). Finalment, un tractat de Pérez
de Montalván (1303L., 487) y un drama de Calderón (13Inta0
FiLíA, 494) ens anomenen el personatge Ludovico Enio (().
El senyor Félice ha tractat de reconstituir la historia
d'aquest cavaller y de son viatge al purgatori de Sant Pa
trici (7). Devers l'any 1147 o 1148, tot lo més tard, aquest
Owein degué fer l'esmentat viatge, a la terminació del
qual, segons se desprén del mateix tractat, feu el pelegri
natge a Terra Santa. Alguns anys després, el superior del
convent de Luda, anomenat Gervasi de Parco, havent ob
tingut permís per a fer construir un convent a Irlanda, va
encarregar aquesta missió a un de sos monjos del cistell,
anomenat Gilbert. Aquest hagué d'acompanyar-se d'algú
qui conegués la llengua dels irlandesos, y el triat fou el
famós Owein, gentilhome del rei Esteve. Durant el viatge,
abdós tingueren ocasió de parlar del purgatori de Sant Po
trici, comunicant el cavaller al monjo les impressions del
sen viatge; cosa que fra Gilbert se donà pressa a divulgar
quan fou retornat a son país, y ho contà a l'abat Ricart, del
monestir de Sartis; el qual, desitjós de posseir la narració
per escrit, n'encarregà la redacció a Huc de Saltrey, qui
havia assistit a la conversa.
Del nostre text català se'n desprèn aixñ mateix, ab la
sola diferencia de que no fou fra Gilbert qui ho contà a
l'abat Ricart, sinó el propri Saltrey, qui després, a instancia
de son superior, ho posà per escrit: «Manest... que a uos
» degues trametre per escrit tot ço que en vostra presencia
» digui que aula hoyt del fet de porgatori... »; y, a la fi de la
narració: «Totes aquestes coses... comta a mi Guibert, qui
• primerament fo monge de Lucdu e puys fo habat de Ba
• singia •, el qual les havia sabudes «no daltra part, mas
• d'aquel caualler que aquelles coses que dites son corpo
• ralment vee ».

§ 5.

Huc de

Delehaye: Le pülerinage de Laurent de Pasztho au
(Bruxelles, 1908); pág. 35.
(2) Jeanroy y Vignaux: Voyage au P. de S. Patrice (Tou
louse, 1903); pàg. Xl.
(3) Wagner: Visio Tnugdali (Erlangen, 1882); pàg. VII.
(4) Félice: L'au/re monde„1Iythes el Légendes ( Pa
rfs, 1906); pàg. 15.
(5) Obr. cit.; pàg. 89.
(6) Cfr. adernés, per al nom del cavaller, Krapp: Thc Lc
gend of Saint Patrich'.s Purgatory (Baltimore, 1900); pàg. 12.
y 89.
(7) Obr. cit.; pàgs.
de S. Patrice

lesques,

lo niés coniú és que en els orígens compareguin
lligades a un fons real qui a vegades cau dintre el ple

(I)

Barcelona, 18136; pàg. 565.

del lext llatí

En la versió catalana del VIATGE D'OWEIN, se Ilegeix:
'Ricart, abat del monestir de Sartis» y •frare Vgo... del
» monestir de Saltercia...» Els textes llatins són menys ex

(1)

Aquest personatge, que alguns han qualificat de hipo
tètic, sembla haver existit en realitat, y fins és lógic que
així sia: encara tractant-se de ficcions marcadament nove

Saltrey, autor

3-1914
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plicits: se tracta d'un Domino H., ahhali de Sor/is, y d'un
frater 11 ,monachorum minimus (1). El primer d'aquests per
sonatges és completament desconegut (2); mes, en quant
al segón, ens interessa rectificar el seu nom de fonts, que,
ab insistencia ben poc justificada, Ita corregut per Enric!,,
quan sembla degué dir-se Huc. Fou, diuen, l'erudit anglès
Mateu Paris, qui feu de la inicial H dels testes llatins

l'abreviatura de Henricus, y aquesta solució ha estat sem
pre més admesa; ab tot, un escriptor del segle xviu (3) l'a
nomena Hugoni de Saltereia, y això sembla venir a confir
mar ara el text català; per manera, que l'autor de la redacció

original

del

viatge

al

Purgatori, qui

fins ara fa poc ha estat

conegut per Henricus Saltereiensis o Henry de Saltrey,
deurà ésser dit en definitiva Huc de Saltrey. Es d'advertir,
ademés, que la forma Saltrey, del nom del convent al qual
pertanyía el monjo Huc, no és única: s'ha escrit Sal/rei,
Saullrey, Sowtrey, etc.; el text català dóna Saltercia, em
peró potser caldría llegir Sallereia, com a catalanització de
Saltereiensis que tal vegada contenía el manuscrit llatí uti
litzat per en Ramón Ros.

VISIO

DE

TUNDAL (VISIO

TNITODALI)

(4)
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VERSIÓ B. La versió publicada per en Baist procedeix
d'un manuscrit català que posseeix la Biblioteca Reial de
Munich, y està allà classificat com a Cod. hisp. 66 (0 219),
indicacions que dóna en Baist. El malaguanyat
Mateu Obrador y Bennassar, qui en 1908 fou comissio
nat per a estudiar els manuscrits lulians de les
biblioteques
de Munich y de Milà, ens reporta una brevíssima descripció
d'aquest manuscrit qui conté la 1 ersió B del TUNDAL (1).
Les indicacions numèriques de la classificació del voluta
difereixen quelcom d'en Baist, ernperó's tracta sens dubte
del mateix códiç:
• Ms. 609. — HISP. 66.
» Cod. chart., s. XV. — 114 f. in 4.° Ab inicio scriptttra
segons les
don

» multurn evanita.
« Doctrina pueril..
» Fols.

102-114: 'Visió DE TUNDAI .>
aquest darrer text hi ha tina mutilació, entrels fulls
112 y 113, de la qual se dóna comple en el lloc correspo
nent de la nostra edició (vegi's pagines 90-91); circums
tancia qui lleva, per dissort, una gran part del sétt valor al
manuscrit qui ens ocupa.
En

VERSIÓ C. Reproduïda, la primera de totes, com abans
dit, per en P. de Bofarull, compareix aquesta versió
del TUNDAL en el manuscrit núm. 83 procedent de Sant Cu
gat del Vallès, conservat actualment en el nostre Arxiu
General de la Corona d'Aragó. Aquest manuscrit no ha
estat encara descrit detalladament; aprofitem la ocasió
per a fer-ho.
Es un volum, relligat modernament en pergamí, ab les
indicacions al llom: «83, Miseellainea) Aseetica, S. C.» Cons
ta, avui per avui, de 127 fulles, de paper verjurat, de 130 per
193 millitnctres. Es del segle xv.
Hi ha, a peu de plana, una foliació moderna en Ilapiç
roig, la qual va de 1 fins a 124, deixant-se sense numeració
els tres dar rers folis del códiç.
En el marge superior hi han vestigis d'una antiga nume
ració en xifres romanes, en gran part escapçada al relligar
s'ha

§ 6.

L'original

llatl y les versions catalanes

visió de Tundal és, sens dubte, dintre de la extensa
món, una de les que
major popularitat hagué d'assolir en la edat mitja. Els
manuscrits llatins qui ens la conserven en la redacció origi
nal són mólt nombrosos, havent estat publicat aital text
diverses vegades; d'entre totes les edicions, hem triat la
que donà a Ilum n'Albrecht Wagner en 1882 (5) per a estu
diar les versions catalanes que'n posseim, les quals són en
La

branca literaria de les visions de l'altre

nombre de tres.

Fins ara sols se tenia noticia de la existencia de dues de
dites versions: la publicada per en Pròsper de Bofarull (6),
en 1857 (la versió C, segons la nostra nomenclatura), y la
donada a conèixer per en G. Baist (7), en 1880 (o sia la
nostra versió B); al menys no'n esmenten pas d'altres els
darrers tractadistes qui s'han ocupat de la qiiestió (8).
Constitueix, al nostre entendre, un novell aport a l'estudi
de la nostra historia literaria, la exhumació d'un tercer text
català de la Visió DE TUNDAL, més extens y complet que'ls
altres dos; el qual figura en el nostre volum com a versió A.

§ 7.

Els manuscrits de les versions catalanes

VERSIÓ A.

Es aquesta versió el text qui figura sots la
visió DEL MONESTIR DE CLARES VALLS en el
códiç de l'Escorial ont se troba el Purgalori de Sant Patric1.
Pot veure's, doncs, la descripció del manuscrit que hem
donada abans (Brat..., 467).
rúbrica de LA

(1) Ed. Mall; línees preliminars dels textes llatins.
(2) Félice, obr. cit., pàg. 30.
(3) Bibliotheca Britannico-Hibernica; Londres, 1748, pà
gina 397 (Citació de Félice, obr. cit., pàg. 27).
232.
(4) Donada en extracte,
(5) Visio Tnugdali latein. und altdeutsch (Erlangen, 1882).
Documentos
literarios
en
(6)
antigua lengua catalana
(Barcelona, 1857); pàgs. 81 y segs.
(7) Eine catalanische Version der Visio Tundali, en la
Zeitschrill für romanischc Philologie (Halle, 1880); v. IV,

págs.

el

voluta; ab tot, és aquesta la numeració de que'ns servi

rem nosaltres ara:

[Alà.rimes morals!. Comença aqttest text
els mots: « Si volton senyor guanyar en aquest
» seegle...» A mig foli Xl hi ha la rúbrica: «Del menjar».
Després seguèixen-se les altres: foli XI v. • Del segle»;
foli XIII «De ffer ben»;foli XV « De massa parlar». Manquen
els tres folis XVI a XVIII. Segueix, foli XVIIII «Delavar »;
foli XVIIII v. «Del enuelos»; foli XX v. «De amor»; foli XXII v.
« De fenbres »; foli XXIII v. «De ben struch», • De ansia»;
foli XXIIII «De ira»; foli XXV v. «Delfreeturos», • De loar
lo benifel». Manca el foli XXVII. Segueix, foli XXVIII v. «Del
mcster». Acaba el text al foli XXIX v. ab els mots: «Deo gra
a)

Foli IX:

incomplet,

ab

• cia amen.

Ffinito libro sit laus gloria xpo. Amen'. Tota
aquesta part del códiç fou publicada per en Bofarull (2).
Foli XXXII: [Libre del Rey d'(Jngrial. Aquest text
ocupa fins al tombant del foli LXIV. Ha estat puntualment
reproduit per nosaltres, no fa mólt (3).
c) Foli LXIV v.: • Oracio de nostro senyor Deu fhesu
» Christ». Publicada per en Bofarull (4).
d) Foli LXVI: • Oracio de noslra dona Santa Maria.» Pu
blicada per en Bofarull (5).
Institut d'Estudis Catalans: Anuari de Pany MCMVIII;
599.
(2) Documentos literarios; pàgs. 165-183.
(3) ,Vovelari català de1s segles XII' a X1'111; vol. 1.
(4) Obr. cit.; pags. 149-150.
(5) Obr. cit.; pág. 151.

(1)

pàg.

318 y sega.

(8) Vid. Menéndez y Pelayo: Orígencs de la novela,vol. I,
pàg. CLXXX V; y, Jeanroy-Vignaux: Voyage an
pag. XX \ 11, nota 2.
3-1911
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LXVI v.: «Aci comensen lo .uij. goy de la Uergc
• Marie e altres orations en
rimes». Acaba al recto del
foli LXVIII. Publicat pel mateix (1).
Foli LXVIII: [Oracio de la Verge]. Comença: < Aquesta
» oracio ha aytal pro,rticlat que lota
persona que la diga iij."
• uegades o la fes dir no morra sens
pcnilencia...» Publicada
per en Bofarull (2).
g) Foli LXIX: [Confessio general]. Comença a mitja
plana: «10 peccador me confes a Deu he a madona Sia. .11a•
• ria...» També
publicada (3).
h) Foli LXXI: « Aci comenca la uida de la henuyrada
Sancla Margarida qui pres marliri an
poder de Erodes dar
,nansa. (4).
Foli LXXXIV: « Aci comenca la passio de jhesu Christ
• saluador nostre»
(5).
Foli CII v : [Visio DE TuNDAL].
Comença, sense títol:
« En
•1•a prouincia qui es apciade Irbcnia era .j. caualer qui
aula nont Tuglat...» Acaba al recto del foli CXXVII.
Foli CXXV111: [1Iascaron].
Comença: «Sapiats que
com lo
de Deu...» Acaba a mitg reclo del foli 137
(6).
I) Foli CXXXVII: [Envit groteseh]. Diu textualment: «Qui
• es fol de seny,
uenga en Francesch, Alconer del rei' de les
» hogies, qui sia
prcs; car segons lom qui scra, lo consel si
laura. Enparo es master que sia dinant, per auer gran (?)at
» se/ara; enpero
protesta lo dit Frances que, qui son consel
volra, que primer a houra ti (lera vin grech; e si vin grech no
• hia, da/li
varmel, car ho lisera.. En blanc els fulls 138-139.
m) Foli CXL (procedent d'un altre códiç). [Visió FRAG
ENTARIA]. D'abdúes cares d'aquesta fulla, estranya evident
ment a tot lo demés del
códiç yprobablement afegida al cos
del volum en una de ses darreres
relligadures, compareix,
apenes desxifrable, aquesta Visió, desconeguda en aquests
e)

Foli

moments

per a

nosaltres. En altre lloc se'n tractarà més

47-1

de Clares Valls • diu el

manuscrit de l'Escorial, per escrit
propria mà a la qual se dèu tot el códiç. No dubtem, ab
tot, que aquest titol és conseqiiencia d'una falça lectura del
copista, o de qui fos, que va voler donar un nom a la narra
ció. Aquesta diu en català al començament: «... en lo qual
• an encara Sent Malechias mori
en lo monestir de Clare
• uals vista fo
aquesta visio». Segons ahont se consideres
posada una coma, podria llegir-se, en efecte, que «en lo mo
nestir de Clareuals visla fo» la visió de
que va a tractar-se.
No obstant, cal veure en el text Ilatí que la narració s'ini
cia ab aquest passatge: « I7sa est namque
ipsa visio millcsi
de la

» mo centesimo

quadragesimo nono ah incarnatione domini
• anno, qui es1 annus secundus Chunradi
regis Romanorum
> expeditionis Hierosolimorum
quique cst quartus annus
» Eugenii pape II apostolatus,
quo anno de Galliarum parti
» bus Romant est reversus.
Ipso eliam eodem anno Malaehias
» Dunensis
vita et doe

episcopus Hyberniensium legalus,cujus
fulsil ecclesia, Romam vcniens in Cla
ravalle defunctus est...» (1). Es, per lo tant, un imperdonable
desacert del copista l'haver relacionat el mot Visa del co
mençament ab els darrers mots que hem copiat, in Clarava
lle defunclus est, y haver-ne fet LA Visió DE CLARES VALLS.
Pot tenir això mólt bé la culpa de que aquesta versió de la
VISIÓ DE TUNDAL no hagi estat més aviat coneguda.
» iria tota occidentalis

La Versió Bfóra la més extensa de les tres versions, si
fos pervinguda ab la mutilació de que s'ha donat
compte. Bé és veritat que'ns quedaria a deure quasi total
ment el próleg, y encara en ell hi figura la data errada de
1248 per a la època en que tingué lloc la Visió; emperò, en
canvi, tradueix per extens els diàlegs entre Tundal (aquí,
no'ns

(laudall y l'àngel, a la fide

quiscún dels capitols

que conei

xem, y no omet pas els XXIV yXXV.

especialment (131m.., 505).

Respecte

la

mutilació del manuscrit de Munich qui ens

aquest text, se compendrà perfectament la bona
intenció ab que fou feta si es repara en que afecta, de bones
conserva

§ 8.

Característiques

de les tres versions

Encara que treballant sobre un mateix text Ilati de la
Visió DE TUNDAL, els tres anònims autors de les versions
catalanes imposaren a Ilurs treballs respectius un segell
propri, d'acord ab la manera personal d'entendre el tema
que tenien entre mans.
La Versió

aventatge

A, que se'ns conserva integralment, té un gran
sobre les altres dues: és la única qui apareix

en

son començament perfectament documentada, conser
vant nos, encara que en extracte, les noticies que conté el
pròleg de l'original llatí, sense mancar-hi l'any, 1149, en
que degué tenir lloc la visió. Segueix, capítol per capítol,
els de l'original,
excepció feta dels XXIV y XXV qui tracten

de Sant Rodi,,, de Sant Patrici y de uns quatre bisbes, su
primits segurament per no ésser gaire coneguts a Catalu
nya; únicament ens abrevia els diàlegs que s'estableixen
entre Tundal y el séu acompanyant a cada estació de llur

viatge,

per acabar declarant l'angèlic personatge les menes
de gents que en cada lloc sofreixen pena o frueixen de ben
guanyada beatitut, o reuneixen en sí mateixos abdúes co
ses, com el rei Contaber, per exemple.
Una observació, de passada, sobre el títol particular ab
que apareix batejada aquesta versió: «La Visió del monestir

a primeres, al passatge qui en l'altra versió diu: .Aquesta
• es la
pena dels monges e de les monges e dels canonges e
» dels altres religioses e dels clergues de santa

esgle

•

sia., etc. Naturalment que per a fer desaparèixer això
bastava suprimir una sola fulla del códiç, emperò es pot
creure que les altres fulles del quadern s'estraviaríen com
• conseqüencia d'haver-se desbaratat el relligat després
d'ésser arrencada la primera.
La

Versió C no

és en realitat més que un escurçament o
El personatge principal s'hi ano
mena Tuglat, y de les seves visions no's trasllueix rès de lo
que en la versió llatina forma els capítols Xl a XIV, XVIII a
XXI, y XXIV a XXVI; també l'acabament és, no ja abreviat,
sinó modificat en vistes a tancar de cop ab el tema, obli
dant-se de Tuglat en el Paradis com si ja degués roman
dre-hi per a sempre. Tot això fa creure que, possiblement,
l'autor d'aquesta redacció no treballava sobre el text Ilati
original, o que, en tot cas, tractava d'extreure'n aquells
refundició de la

Ilegenda.

susceptibles de fer impressió
Ilegidors per als quals treballava.

elements més
oients o

§ 9.

Versions

damunt dels

llenguadocianes

Un manuscrit de les darreries del xv.«n segle, donat
a conéixer en 1832 pel marquès de Castellane (2), y que's
a)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Obr. cit.;
Obr. cit.;
Obr. cit.;
Obr. cit.;
Obr. cit.;
Obr. cit.;

págs. 152-154.
pàg. 155.

pags.

156-159.

pàgs. 119-130.

pàgs. 131-148.
pags. 107-117.

(1) Ed. Wagner; pàg. 4, línees 26 y següents.
(2) Memoires de la Sociéte archéologique du Midi de la
France; 1, 51.
3-1914
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actualment a la biblioteca municipal de Tolosa de
Visió DE TUNDAL en llenguadocià
•
481). Aquesta versió ha estat publicada no fa mólt,
juntament ab altres dos textes, força interessants per a
nosaltres, que conté el mateix manuscrit (1). En el present
lloc, després de donar compte de la existencia d'aquesta
traducció llenguadociana del TUNDAL, ens limitarem a an
ticipar que aital versió no sembla pas tenir que veure ab cap
conserva

França,

conté la
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ria», data la Visió DE TRICTELM de començos del segle
essent, per lo tant, anterior a les de Tundal y d'Owein;
les quals, segóns ha fet ja notar algú (1), tenen grans ana
logies ab aquesta.

VIATGE D'EN RAMON
DE

DE PERELLOS
SANT PATRICI (2)

AL

PURGATORI

de les tres catalanes que presentem en el nostre volum.

§ 11.
b) Sembla que's tracta d'un altre text llenguadocià
del TUNDAL en la breu noticia que dóna M. Lacroix (2)
d'un manuscrit francès de la biblioteca de Turín, marcat
• 4.22. K
El text comença: • Una vesion fou facla en Ibernia
» en l'an de ,Vosire Senhor 1248 qi era lo segond an de Papa
»

Eugens quart. Un home hac en lbcrnia, qi havia nom
Godalh, qi fou mot cruel e pervers en tola sa vida, e era
» noble de linhage, alegre de cara e de bel regardament, e
» estant jove siant si en ayso mesprect tot aco qi cra de salu de
• s'arma,aysi con el depueys ho recontava cun lagremas» (3).
Això correspón, sense cap dubte, al començament de la ver
sió catalana en que'l prottigonista és anomenat Gaudal,
o sia la nostra Versió B; abdúes coincideixen ademés en
donar la data errónea de 1248. No podríem, ab tot, aventu
rar cap més hipótessis sobre aquest text, llenguadocià se
gons totes les probabilitats, car, segons el P. Delehaye (4),
el manuscrit en qüestió és inèdit y no ha estat encara es
»

tudiat.

Visió

DE

§ 10.

TRICTELM (0

DRYCTHELME)

Procedencia

d'aquest text

(5)

de la traducció catalana del qual ningú
ocupat abans d'ara, que sapiguem, forma el capítol XII
dintre el llibre cinquè de la <Historiaecelesiastica gen/is an

Aquest text,

s'ha

Antecedents historics

Ramón de Perellós, Vescomte de Perellós yde Roda,
descripció del séu VIATGE AL PURGATORI DE
SANT PATRICI, és una personalitat suficientment coneguda
històricament. En la Segunda parte de la Década Primera de
la historia de Valencia (3), el cronista Escolano ens propor
ciona varies noticies sobre el llinatge dels Perellós, familia
valenciana mólt principal y respectada en el temps en que
aquell escrivia.
Segons l'autor de referencia, recontaven els Perellós
valencians, per tradició de familia, que la llur descendencia
provenía d'un Comte de Tolosa, del temps de Carlemany; y
deien que desde aleshores portaven aquell cognom, a con
seqüencia d'una certa gesta perillosa duta a terme per un
tal Ramón Beltràn, fill del susdit Comte de Tolosa. En can
vi, altres reportaven que un don Beltràn, fill de Beltràn
En

autor de la

Tolosa, obtingué per heretament el poble de Pe
rillach, del qual prengueren llur cognom els séus descen
dents. Emperò l'Escolano no accepta ni l'una ni l'altra d'a
questes dues versions, relatives a l'origen del nom Perellós
(o Perillós), ans té per més cert que la familia valenciana
d'aquest títol descendeix de la casa de Perellós, qui és una
de les primeres del Comtat y Veguería del Rosselló; y que
dugué aquell nom a causa d'haver-li correspost, desde la
recuperació de Catalunya, la Baronía de Perellós, qui era
un lloc y castell així anomenat, de les vessants dels Pi
Comte de

rineus.

glorunt • del venerable Beda. En l'original aquest capítol
ostenta la rúbrica següent: • Capul XII. UI quidam in pro
» vincia ,Vordarthymbrorum a mortuis resurgens, multa et trc
» menda el desideranda quae viderat narraveril » (6).
La traducció en la nostra llengua compareix en el códiç
de l'Escorial que ja hem descrit en altra part (BIBL., 467), en

D'aquesta familia esmenta l'Escolano, en primer lloc, un
Ramón de Perellós, qui fou un dels cavallers qui més se fe
ren remarcar, en 1323, en la conquesta de Sardenya.
Se parla a continuació, d'un Mossèn Francesc de Pere
llós, qui, en 1352, serví al rei en Pere, en ocasió de les gue

g) t.eguint l'ordre del séu contingut. La
VISI6 Dh TRICTELM (nom qui en l'original llatí és escrit
Drycthelme) ve batejada en el nostre manuscrit ab aquest
títol, prou desorientador, encara que ben expressiu del con
tingut: « Co que recomplà lo hom que tornà de mort a vida».
El nom del protagonista, qui dintre el text català ve repetit

sà

hi és donat
per tres vegades (essent així que en l'original
una sola, y encara incidentalment) ens ha orientat tot seguit
una
per a poder identificar la terrorífica contalla. Es aquesta
de les produccions Iiteraries més antigües dintre l'abundosa

aquest segón Vescomte,

•

e1

qual

ocupa el lloc

varietat de visions fundades en la creencia en un lloc d'ex
piació per a les ànimes. Per la època, coneguda ab suficient
Hisio
precisió, en que'! venerable Beda escrigué la seva
Purg. de SI. Patrice,
Visions de Tindal et de SI. Paul (Toulouse, 1:J03).
Documents
bis!.
inédits
III, 325.
(París,
1847);
(2)
(3) Hem transcrit aquest fragment, a manca de la publi
dóna
el Dict. des
cació citada, de les referencies que'ns
Légendes du Chrislianisme del comte de Dohuet (pàg. 951)
y del fascicle que citarem del P. Delehaye.
(4) Le Pelerinage de I,aurent de Pasztho au P. de St. Pa
trice (Bruxelles, 19081; pàg. 36.
(5) Donada en extret, BIBL., 229.
(6) Ens servim per al text llatí, del vol. XCV de la Pa
trologia Migne (París, 1861).
(1)

JEANROY-VIGNAUX: Voyage

au

rres contra els genovesos. El monarca

aragonès

recompen

aquest y altres serveis de Mossèn Francesc, fent-lo noble
en les Corts de Çaragoça de l'any 1366, y liconcedi per a sí
y els séus descendents les viles de Roda y Epila, ab el títol
de Vescomte de Roda; ademés el nomenà son camarlenc.
Un altre Ramón de Perellós, fill del primer Vescomte,
succeí a son pare en l'ofici de cambrer del rei Joan I; essent,
devem la

narració de

sens

dubte, el personatge al qual
les regions d'ultra

la devallada a

vida, objecte del nostre estudi.

§ 12.

En Rarnón de Perellós

Els senyors Jeanroy y Vignaux, de Tolosa, en un llibre de
que'ns vagarà parlar (1303L., 482), han establerta la biogra
fia del susdit personatge en vista de les referencies conten
gudes en obres impreses, principalment en la de Zurita, inti
tulada Anales de/o Corona de Aragón (4). Per la nostra part,

(1)

A. d'Ancona: I Precursori di Dante (Firenze, 1874),

pàg.

3-1914

6L nota.
(2) N'hem donat un extret en BieL.,
(3) Valencia, 1 b 11; pàg. 316 y seg.

(4)

Çaragoça, 1610.

230-231.
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478

rès no sabríem

fer millor que extractar lo que diuen d'en
Ramón de Perellós els séus
blógrafs tolosencs, començant
per les noticies que de sí mateix dóna l'autor del VIATGE.
El jove Ramón, fui d'en Francesc de
Perellós (o de
rilheux, segons els historials francesos), fou nodrit en la
cort de Carles V, en la
qual el séu pare era pervingut a
ocupar un càrrec de confiança, simultaniament ab la
que Ii
era otorgada per la cort del rei
d'Aragó. En Francesc de
Perellós morí en 1369, havent assolida la dignitat d'almirall
de França; y, en quant al séu fill
Ramón, després d'haver
servit també al rei Carles, passà, a la mort d'aquest, al ser
vei del rei Joan I d'Aragó, al qual reconeix
explícitament
com a son senyor natural.
El rei aragonès distingí

mólt notablement el séu servi
dor, al qual confià en diverses circumstancies missions di
plomàtiques y militars. En 1387 fou enviat d'embaixador a
França, per a tractar ab el rei la qüestió de l'exèrcit qui
havia invadit el Rosselló a les ordres del Comte d'Arma
nyac. El bon èxit de les seves gestions donà lloc a
que
Joan I, en les Corts de Çaragoça de 1390, conferís an en
Ramón de

Perellós, com a segón títol, el de Vesconite de
(1).
En 1392 passà a Sicilia, a dur socors al rei
Martí, ocupat
en la pacificació de la susdita illa. En 1393 anà a
Sardenya,
formant part de l'exèrcit que hi fou tramès. En 1394
partí
d'embaixador, en companyia d'en Ramón Fiveller, ciutadà
Perellós

principal

de

Barcelona,

vers

Xipre, per

a tractar del casa

infanta Isabel, germana del rei d'Aragó, ab el
príncep d'Antioquía, Joan de Lusignano, fill primogènit del
rei de Xipre. El
negoci no pogué acabar d'ésser conclòs, a
causa de la mort, en 139, del nuvi.
Trobant-se la reina Na Violant a Figueres, pel mes de
maig de 1395, pocs dies abans de que morís el rei, son ma
rit, envià en Guillem de Copons al rei de França, als Ducs
de Borgonya y de Berri, sos oncles, y al Duc
d'Orleans, per
a pregar-los que no
donguessin ocasió d'entrar en terres
del Rosselló a la gent d'armes del Comte
d'Armanyac. El
Vescomte de Perellós y de Roda anà a tractar directament
de l'assumpte ab els invassors, qui recorríen aleshores el
Valentinois y altres llocs.
ment de la

Mort el rei

d'Aragó

en

aq,lestes circumstancies, en Pe
rellós hagué de rependre el seu lloc de
capità en l'exèrcit
del Rosselló, per a defendre el territori contra el Comte de
Foix, qui pretenía fer valdre els drets de sa muller, filla
del rei Joan, a la Corona. En Perellós
tractà de conseguir
del Comte d'Armanyac
que no fés costat al de Foix en
aquella empresa; emperò les gestions del Vescomte yaltres
1..ersones qui l'acompanyaren, no donaren el resultat que's
desitjava.

Després d'aquest període d'activitat política al servei de
l'Aragó, el Vescomte de Perellós va consagrar-se del tot
al servei del papa Benet XIII
(Pere de Luna), residint en la
cort pontificia d'Avinyó llargues temporades, durant les
quals gestionà la causa de son senyor, convertit de papa
en anti-papa, per raó del cisma.
De 1403 y de 1405 són els darrers documents en els
quals
se parla del nostre Vescomte: el primer ens el
presenta
com a capità de la ciutat
d'Avinyó; el segón és una ordre del
Parlament, en la qual apareix simplement citat el séu nom,
(1) Així consta en Escolano, ob. cit., pàg. 319. V lo ma
teix en Zurita, ob. cit., pàg. 400 v. Es,
per lo tant, una equi
vocació lo que afirmen els
senyors Vignaux yJeanroy, de
que'l titol conferit an en Ramón de Perellós fou el de Ves
comte de Roda; aquest títol ja'l posseía son
pare, com hem
pogut veure. Al fill Ii correspón, doncs, ademés del titol de
Vescomte de Roda, el de Vescomte de Perellós, que Ii con
cedi Joan I.

§ 13.
Consta per

un

El

viatge

al

Purgatori

document de l'any

1386, que l'infant
va encarregar an en Ramón
se trobava a París, que Ii enviés la re

d'Aragó (després rei Joan I)
de

Perellós, el qual
VIATGE D'OWFIN. Aital document, publicat no fa
molt pel Dr. Rubio y Lluch (1), és com
segueix:
lació del

Lo

primogenit

d

Arago.

»

Vezcomte: vostra letra, feta en Paris, a .xxv. de juliol
prop passat, havem reebuda, e, entes ço que s hi contenia,
grahim vos molt ço que ns havets significat, pregants e

» manants vos
que continuadament, mentre aqui siats, nos
»
sovinegets de escriure de tots los ardits d aqueixes parts,
» axi dels affers
que s esperen entre França e Anglaterra,
» con .ltres
que sapiats certament, car molt nos en complau
> rets. No res
menys vos pregam que ns trametats en escrits
» per persona
certa, tota la relacio per aquell cavaller qui
• deits que es estrant en lo
PURGATOR1DE SENT
feta

PATRIC1,

• de ço que ha vist e Ii es
esdevengut en lo dit Purgatori,
» car fort ho
desijam saber. É trametets nos jutjada la re
» volucio de 1
any present e del esdevenidor de maestre Tho
• mas de
Bolunya e de maestre Lunell, de guisa que vejam
.10 juhi de cascun d ells si s concordara la
ab I altre, e,
• si discorden,
sapiam en que. Dada en Gerona, sots nostre
» segell secret, a
dies d agost de I any .mccclxxxvi.
• Primogenitus.
»

Vicecomiti Rotensi, camarlengui domini ducis. »
inclina a creure que'l desig del reial infant hagué de
veure's satisfet; per si pogués dubtar-se'n, hi ha encara un
altre document, donat a conèixer per en Coroleu fa
alguns
anys (2), del qual resulta que en 1391, ja rei en Joan, en
vià a sa filla, la comtesa de Foix, un tresllat del VIATGF
D'OWEIN. Heusaqui el document:
« Lo Rey Darago.
» Comtesa molt cara filla. Per tal com sabem
quen han
rets gran plaer, vos certificam que nos e nostra cara Com
• payona la Reyna e linfant en
Pere, car primogenit nostre
»Duch de Gerona e Comte de Cervera, la Reyna de Napols
» filla e la Infanta Dona Isabel
germana nostres som sans e
Tot

• en bona
disposicio de nostres persones, merce de nostre
»
Senyor Deus. E cobeeiants aço mateix saber de vos, pre
•
gam vos que per vostres letres nos en certifiquets, que
• gran plaer nos en farets. Molt cara filla: nos vos trametem
» per Bernat de
Bonafont, cambrer vostre, un Breriari da
> mors;
item, un llibret en lo qual havem fet trelladar lo POR
» GATOR1 DE SF.NT
PATRICI; ítem, tres pans de sucre; item,
• dos cofins de
panses; item, dos esportins de figues; item,
» moxama;
item, sorres de tonyina; item, una dotzena de for
» matges de
Mallorca; item, vos trametem dins la

present

'una turquesa encastada en un anell dor; item, dos troçes
» de banya
donicorn, la un gran e laltre poch. Lo troç poch
es de la banya que nos haviem
• t.onsellam
qtteus aturets. Lo

ja
troç

de peça, e aquest vos
maior es de una altra

»banya quens ha dada ara novellament. Si altres coses vo
» lets de aquestes
partides, scrivits no sen, que nos les vos
» trametren. La Santa Trinitat sia
vostro guarda.
'Dada en Valencia, sots nostre segell
secret, a .xv.
»dies de març del any de la nativitat de nostre senyor
•
mccexciiij. Rex johannes.
» Dirigitur Comitisse de Fuxio.
Dels fets anteriorment exposats se'n dedueix la evidencia
de que en Ramón de Perellós
hagué de tenir coneixement
(I) Documents per fhistoria de la cultura catalana mig
(Barcelona, 1908); vol. 1, pág. 342.
(2) Documents històrics catalans del sigle XIV (Barce
lona, 1889); pàg. 130.
eval
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D'OWEIN, per haver-lo degut procurar a
1386; si és que ja no'l coneixia d'abans. Es
probable que fos el text llatí original el que l'infant Joan va
rebre; y, si volem interpretar el mot trelladar, de la carta del
rei a la comtesa de Foix, per traduir (sovint no volia dir
del text del VIATGE
son
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Senyor

en

copiar), tindrem que seria encara d'un text llatí
que's tractaria, el qual deuria fer traduir el rei a utilitat de
sa filla. Si fos aix() cert (no és més que un supòsit), tampoc
tindria rès que veure aquesta traducció ab la de Fra Ramón
Ros de Tàrrega
469), la qual datava ja de 1320.
El rei en Joan morí impensadament en 1395. Una mort sob
tosa és sempre una cosa qui té la virtut de causar impres
sió, y, si el mort és un p -.)rsonatge de nota, obre la porta a
tota mena de suposicions, inclòs les més descabellades: la
fantasía popular no té aturador. Varies circumstancies,
donada la exaltació de les creencies religioses, propia de
l'època, havien de concórrer a la formació d'una llegenda
entorn del rei difunt: el gran cisma d'occident, produit pet
la elecció de dos papes a la mort de Gregori XI, mantingut
encara en la persona de Pere de Luna (Benet XIII), que pro
tegía decididament la casa reial d'Aragó; les disensions
familiars dintre el palau, qui havien donat lloc al rei en Joan
a mostrar-se bon xic desconsiderat envers la seva marastra,
viuda d'en Pere, y envers els antics partidaris d'aquesta;
tot això, seguit de la mort tant imprevista del rei, pogué
aparèixer als ulls de la gent com una intervenció de la jus
ticia divinal. Un historiador contemporani (1) ens conta com,
tractant-se d'aquest rei, « tothom ne mormurava, e encara
» palesament dehia quen era pijor que Nero; e encara aço
» era no res, que pijors coses dehien, axi grans com petits:
» que tots lin hauien cobrat al dessus dit rey molt gran ran
» cor, els coratges de tots stauen tots plens de mala volen
» tat que lin hauien. E be sen creu que Deu lon vol punir en
» aquesta vida, jatsia que sen diuhen badomeries de certes
» risions de/pou de mossenrer Sanet Patriet,tocants en aquest

és pas una invenció novelesca: hi ha de veritat, quan menys,
que'l 6 de septembre de 1397 obtingué un saulconducte del
rei Ricart
y d'allà a
trici.

Deixant

més que

» rey d

Arago ».
Aital fou l'ambient qui dominava a Catalunya a la mort
de Joan 1; la producció de dues obres literaries com el
Somni d'en Bernat Me/ge (2) y el VIATGE AL PURGATORI d'en
Ramón de Perellós, és un fenomen coordinable ab aquelles
circumstancies, tant més essent el propri rei gran amic de
càbales y arts ocultes, de les que n'esperava la coneixença
del perv.indre, y havent el! fet tot lo possible, ab son exem
ple, per a que aquestes preocupacions tinguessin curs entre

gent lletraferida de sa cort. Prova d'això que diem és que
Metge, secretari del rei, després de la mort d'aquest, se
complau en imaginar-se'l apareixent-li en un somni, en qua
litat d'hoste del purgatori y venint a ell per a revelar-li
quelcom de lo relacionat ab la vida futura; y, així mateix, en
la

en

l'erellós, molt afectat per la mort del monarca y
mogut del desig de saber noves de la sort d'aquest en l'altre
món fa la resolució d'entrar en el forat del Purgatori de
Sant Patrici, anant a l'efecte a Irlanda, y realitzant, segons
ell mateix contà després, ab tota felicitat y bon èxit, la
Ramón de

seva arriscada empresa.

d'Anglaterra (1), per a poder anar al séu país
Irlanda, a fi de visitar el Purgatori de Sant Pa
apart el detall de que'l text del viatge dóna la
(lo qual pot ésser una errada

data de 1398 en lloc de 1397

ploma qui, en tot cas, ha trascendit per. igual a les dues
versions, catalana y llenguadociana, que se'n coneix actual ment), apareix, per la narració del propri Perellós, que'l dia 6
de septembre emprengué, desde Avinyó, el seu viatge. Arri
bat a París, passà tot seguit a Calais ont s'embarca per a
Anglaterra el dia l.,r de novembre. Passà per Londres en
direcció a Cantorbery, ý d'aquí a Stadtfort. Travessant el
país de Gales, fins a Chester, s'embarcà per a passar a Irlan
da. Costejant ab la nau fins a Holyhead, travessà el golf to
cant a
de Man, y desembarcà a Irlanda. Passa a la capi
tal (Dublin?), y després a Dondela, residencia del rei dels
irlandesos. La ciutat de la Processió constitueix la darrera
de

etapa del viatge, ans de la visita al Purgatori.
El retorn se realitza tocant altra vegada a la cort irlan
desa, en la qual passa el jorn de Nadal, a Holyhead, a Qui
siel, Londres, Daureont, Calais y per fi París. Després d'una
estada de quatre mesos en aquest darrer punt, passa. ab el
rei de França, a les justes fetes a Reims en obsequi de l'Em
perador d'Alemanya, Wenceslau, rei d'Hongria. Aquestes
festes, qui tingueren lloc en març de 1398, corroboren la
equivocació de que hem fet nota abans, sobre l'any indict,t
al començ del

viatge.

§ 15.

La ficció literaria del viatge
al

Purgatori

Rès no s'oposa a que un viatge a Irlanda, seguint l'iti
nerari que acabem d'examinar, y mitjançant un saulcon
ducte del rei d'Anglaterra, pogués ésser realitzat per un
viatger com en Perellós, tant ben relacionat, per altra part,
en totes les corts d'Europa. Les coneixences nombroses de
que's complau en fer retret a travers de la seva narració, no
podien per menys de facilitar y donar grans atractius a tui
tal

viatge.

Emperò, hi han detalls entre els relatius a Irlanda y a les
costums dels irlandesos (que'l noble viatger ens dóna sots
la garantía de ses personals impressions), qui, sense haver
de fer gala d'una sistemàtica incredulitat, se fan suspec
tes a qualsevol llegidor dels nostres dies. Evidentment, la
descripció de la cort del rei Irnel és una pura faula: parlar
d'Irlanda, en aquella època, seria com avui parlar del país de
Xauxa, ab la sola diferencia de que en la existencia d'aquest
ningú no hi creu, fora dels infants, y en canvi de la existen
cia d'Irlanda no hi havia per a què dubtar-ne, malgrat esti
gués en una regió tant plena de boires. Podía, doncs, en Pe
rellós, dir d'Irlanda lo que Ii paregués, en la seguretat de
ho havíen de creure com
que molts de sos contemporanis
de dubte. Això, no obstant, ja en el segle xv
O'Sullivan, al compondre el séu llibre so
bre el país d'Hibernia, va voler-se servir del text d'en Pere
llós com a document provatori de la existencia de la cova
cosa fúra

quan l'irlandès

§ 14.

1tinerari del

viatge

Encara que, com veurem més endavant, no hi hagi motius
lo que, en la narració del séti
per a donar fe absoluta a tot
VIATGE, ens conta en Perellós, sembla que'l viatge en sí no

(1)

Bernet

Boades: Libre dels fevls darmes de Catalu
Catalana. d'en Marian

publicat dintre la «Biblioteca
Aguiló (Barcelona, 1(573); pàg. 415.
nra,

(2)

Se tracta del SomnI. en BIBL., 287-292.

Sant Patrici, no va creure oportú reproduir lo que l'autor
català ditt respecte d'aquell país, que en O'Sullivan deuria
conèixer per referencies directes: això podría provar mólt
de

(1) Imprès per,
Rymer, en l'obra Foedera, pactiones, etc.
(Londres, 1727); vol. VIII, pág. 14. (Referencia dels senyors
Jeanroy y Vignaux.)
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bé que no hi estava d'acord. Ara bé, nosaltres, que no volem
de cap manera dubtar de l'absoluta bona fe ab que procedien
els antics autors de visions ultra-terrenes, hem de començar
per dubtar d'en Perellós, per la seva descripció d'Irlanda.
Y no és això sol: el text del VIATGE D'OWE1N ens és a

nosaltres perfectament conegut, tant per lo menys com hem
vist que hagué d'esser-ho an en Perellós abans del séu pre
tingut viatge: la nostra coneixença no'ns deixa cap mena
de dubte sobre el fet de que en Perellós, per a fer la historia
de sa visita al purgatori de Sant Patrici, se va apropriar
senzillament la narració del cavaller irlandès, qui l'havia
precedit de dos-cents-cinquanta anys.
Aitals són els fets. ¿Hem de concloure que'l viatge d'en
Perellós sia una falsetat tot ell? En darrer extrem queda cl
sétt passaport; y si d'aquest acabés per demostrar-se que,
per una causa o altra, no va arribar a ésser utilitzat, queda
ría encara establert d'una manera indubtable que, després
de la mort del rei Joan, en Ramón de Perellós formà el pro
pòsit decidit d'anar-li a fer una visita a l'altre món. Pogué
desdir-se'n, pogué haver topat ab obstacles insuperables;
emperò, en tot cas, ell no va creure oportú renunciar, als
ulls de tants com degueren informar-se de la seva temeraria
pensada, a la gloria d'haver-la duta a feliç terme.

§16.

El nuznuscrit

Ilenguadocid

de 1466

El document més antic que de la narració d'en Perellós
romàn, és el manuscrit llenguadocià de que anem a
ocupar-nos: la publicació recent de quasi tot son contingut,
per obra dels senyors Jeanroy y Vignaux, de Tolosa (1), ens
posa en condicions de parlar-ne aquí ab plena coneixença,
deixant als editors l'honor y la responsabilitat de les Ilurs
informacions.
Se tracta d'un volum, de format 16 X 22 cm., de 100 fulles
de paper, y se'l conserva, desde 1879, en la Biblioteca Muni
cipal de Tolosa. Son contingut és com segueix:
a) Foli 1: [VIATGE D'EN PERELIAS]. Comença aquest
text, sense rúbrica que l'encapçali, ab els mots llatins: • In

482

La edició dels senyors Jeanroy y Vignaux conté la repro
ducció puntual dels tres textes a), c), d), precedits d'una
introducció en la qual s'estudien consecutivament: 1, El
manuscrit. II, El Vialgeal Purgatori de Sant Patrici y Ramón
de Perellós. III, Les Visions de Tundal y de Sant Pau. IV,
Estudi Ilengüístic. Aquesta darrera part és la més extensa
ment tractada de totes, com sia que, a judici dels editors,
« l'interès d'aquests textes es
principalment Ilengüistich ».
L'anàlisi detingut que dels susdits originals (y per lo tant
del VIATGE D'EN PERELLós) hi és fet, tendeix a determinar la
localització del Ilenguatge del manuscrit en qüestió, cosa
qui, certament, és de una gran importancia. El senyor Jean
roy formula la següent conclusió: 'Jo'm determino, en defi
> nitiva, pel nord del Tolosà o l'oest de l'Albigés, çó és, una
regió qui compendría, poch més o menys, ademés de la
part oest del Tarn, el nord de la Alta Garona, el nord-est
» de Taro-y-Garona, acàs també l'extremitat sud-est del
Lot (1).
En quant a l'estudi literari del viatge al Purgatori y a la
biografía d'en Perellós, fóra injust no reconèixer la impor
tant contribució que representen els treballs dels dos savis
tolosencs; si nosaltres hem pogut afegir quelcom a lo per
ells adquirit, és degut, principalment, a posseir el text cata
là que a ells no'ls fou possible utilitzar. Els nostres bons
amics Mrs. Jeanroy y Vignaux voldrán acceptar l'homenatge
que desde aquest lloc ens complavem en dedicar-los, pel
fruit de Ilurs treballs, ab tant de seny orientats.

ens

nomine sancte ct individue Trinitatis. Amen.»

Ocupa

fins al

del full 40, y el text és complet, llevat d'un gros
estrip qui s'endugué una gran part del full 6.
h) Foli 41: [Sirventès de Ramón de Cornet]. Comença ab el
vers: « Car motz homes fan vers...' y ocupa set fulles del
manuscrit (2).
c) Foli 48: [VISIO DE TINDAL]. Al peu de la plana prece
dent hi ha la rúbrica: • Ayssi comensa lo lihre de Tindal trac
'ton de las penas de purgatori. » En aquesta 48 comença el
text: « Qui vol ausir...» Ocupa fins al recto del foli 96, del
qual sols ocupa una part. (Vegi's 13113L., 232 y 471.)
d) Foli 96 r.: [ Visio de Sant Pau]. Comença bruscament a
continuació del text anterior, ab els mots: « Frarrcs cars c
» sors en Christ
», y ocupa fins al recto del foli 100 darrer.
En aquest foli hi ha la sotscripció del volum, concebuda
en els següents termes: « Lan miol .ceec.
saysanta e sieys, a
»
..rviii. del mes de mal', joe acabal lo present lihre de Tindal c
• de Sanct
Patrici, per las mas de mi Depetralata. Aquest De
Peyralade, segons els citats editors, no és evidentment sinó
el copista del manuscrit (3).
verso

(1) Voyage au Purgatoire de St. Patrice, Visions de Tin•
dal el de St. Paul; textes
languedociens du quinzième sicele
publiés par A. jeanroy, A. Vignaux. Toulousc... 1903. Forma
«
part de la Biblioteca Meridional editada sots els auspicis
de la Facultat de Lletres de la susdita ciutat.
(2) Peça publicada ja per tres vegades, segons cls se
y Vignaux. Vegi's ob. cit.; pàg. X, nota.
(3) Ob. cit.; pàg. XXVII, nota.

nyorsjeanroy

§ 17.

L'incunable catald de 1486

En la llibreria del senyor don Pau Font de Rubinat, de
Reus, hi existeix, desde no fa gaires anys, un rarissim incu
nable que no ha estat encara descrit per cap bibliògraf.
(Végin-se els facsimils: BIBL., 482 a-b, y també 230 a) (2).
Consta de 54 fulls, estampats en Iletra gótica de dues
mides, distribuits aquells en vuit signatures: a c. dea b c.
La singularitat d'oferir dos ordres de signatures, separa
bles l'una de l'altra, faría creure que's tracta de dues obres
independents (y tal vegada ho fossin); mes, en aquest únic
exemplar que's coneix, el tot forma un sol cos, ab relliga
dura moderna, y, sobre ésser uniformes les condicions tipo

gràfiques

d'abdúes

parts, solament a l'acabar de la segona
redactat en termes qui el fan sense difi
cultat comprensiu del contingut total del volum. Heusaquí
ara la composició del mateix:
a) Foli
[Tracta! sobre'ls Novíssims, de Francesc Lxi
menie.] Desaparegut el primer full, qui devia ésser probable
ment en blanc, comença el segón ab el següent encapçala
ment, a ratIles plenes: 'En nom de Deu sia e de la gloriosa
se troba un colofó

• verge madona sancla Maria e de tots los sanets. Com lo reuc
» rent mestre Franscs Ximerds,de religio seralica epare sanct
» Franses

qui de ell e de molts altres se anomena, confirma!
qui de tots vehent lo captituitat per miscricordia
» e special gracia nos ha de tal obligacto prescruals, de molts
• los enteniments vehent
caliginals c tenebrosos, la part de
• aquella siensia qui theologia se apelle, entre les altres se
• nyora, per gracia sua e de molls
ensenyament, ha volgut per
» coma parlar per
questions algunes son libre a tals mani
'[estar, jahent de /als paraules en son libre principi.»
Segueix, a dues columnes, el tractat enunciat en la forma
per laltisime

(1) Ob. cit.; pags, LV y LVI.
(2) El senyor Massó y Torrents n'ha poguda haver noti
cia igualment que nosaltres, per a la seva biograffa de
(Anuari de Institut (!'Estudis Catalans, MCMXII; pà
gina 656).
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a

En nom de deu ría e de Ca go ziora vergemadona fan
aa Waría e de.tots [os fancts. tom [o returét meltre fran

fesfinenís cl(

,..gío ferafica e pare fawnct franfes quí de

eI[ e demolts att-tes fe anomena confirmat per [a[tífíme quí
de tots vebent[a captíuítat per míferícozdía e fpecía[ gracia
nos ha de tal obEigacío pzefetuats de moks Cos ententméts
vehent caügínats e teneb2ofos la part de aquella fíenfía quí
theología fe apelte étre les altres fenpoza per graeía fue e de
molts enfenpamét ba volgutper conut partar per queftíons
algunes fon [tbze atats tnanífe[tar fabent de tals parautes
en fon líbze pzíncípí.
cómetno2a
cio de tots los
fedo Ddruncts fo
en

aquell Dia fiab

lide per fanetarnai
fgilefie. per efo
ti generalsbe
eiudato
foffen
que
re

nificioks quals no poden auer

fpecials.Xixí com enla Dita vífio

flat Demo(trat.Don Diu me
lirelSert.Darnía que fanct bodíì
trobít queen bola quí es yes
cicilte vetro be críto De Demorns
per fo
piangent fe eren boides
mo2to
ptrel
com lea animes Dels
oladons
eren tota
be
ptr
mopneo
nos ca

beinro mans en fon monaliírs
otdona que apzop la felle De COM
108 fancts fon feta general c6mefr
mo2acio ti toto los mortota qual
cofa aplop fo ap2ouade per tota
fancta mare fgte fpa. toties coi)
'(ce podem noo fpecialment vea,
re afi.1.0 Omera eo Daquello qui
tes

Primera

eofa podem veure tren cofea
7.0 primere es.qui fonaquella qui
fonpurgato. 7.afegone ca per que
ells fon purgats. i.a terfa es on
La p2imere
ella fon purgats.
qui fon aquilla qui fon purgats.
Oon Deueu faber que fon tren me0
nereo De geno qui fon purgato.
Loa ptimers fon aquella ala zita
fo encarregade alguna penitencia
trefpa ffaren abeno que leguetré
mere

com
ro fi

plídaen equeli mon. Empe

bagueren contrictio De efmo

to peccat frenquament trefpaf
foren avidaperdurablebe eterual
nar

atfia queno compliren lapcniY
t-encia acabadamét car contrictio
es granpartida be fatiffactio per
lo peccat.Don Diu fanctleronim.
benant ben no vat tant folamét 1a
tnefura bel tempe. MOR la 00102
bel CO2 nela abílinencia beles vift

andeo
1486,

en

el

del VIATGE D'EN PERELLOS

AL

plana de

l'incunable de

etfee purgate. i.a fegona
ecribe turs aludeo..0..uent ele p2i
teuert

mao

lo mouifíicament bela

qual apareix
PURGATORI

el text català

uprí com betiuriti Tiobe per tarquat
odeo apgueo dt Dilmu oeftíuratn fen
pot apri com Defliuritt tot beta cia
tat be focloma be De gornotra.e apri
oeflíurift loo teuo feíuídoo moP
feo be eron be tot topoble De pfrael
cs5

betes mano oe
tat octo

baroo be Dela ferui
egípciano Defiffirem fenpot

oprí com oeftiurtli Dauídrep Deto
montogolboe bedles mana fecalbe
be 5 otreo giguant.£ opri com tkai

uriít alta fonta dona $5ufanno Del
falo crím..eaquella fantabona 3u8
dic oeleo tmano te O loferneoplín#
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en fa
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lo
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per forn e per cet e fret e p al[02 Cper
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meu
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meu

Digui
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en Ieo tUCES mano fen4

por coman to men fperít.encera oígu
iliconfumatum eit fignit'icant too tre
batto.c leo ooloo que per noorebebe
be toteo equeffeo cofes plec te (en

por
redemptor Dd mon que
feruido2
ten quem guarto bem
_amp
beffenes Det cnemíc maligne P De tot
perit apri en loplefent com en lo cf#
deuenidotper oefenno c confotacío
belo begbleo e p lo efdeuenimét bel
bia bel iudicía be
cofes fen

porvulteome bop2 ep tota bentficio
Letiep los Zjia te be gracíco. e p toto
too beneficis etU ototguato Zj m fen
pO2 me bao fet e me boo rebemat.e en
tatua fe vida eternal me ptometitt.£
per a¥teo cofees e p altres vila no
veben ni lo cor bom nopot pffor
ado ttefenpore benebdctee gloñfic
te to teu fant nb" car tu co beneit e lo a
ble egtortoo p tollépa e feno

toop2efento tibreo-ab gran bítigé

cie colregira pvn frare ti fant ran/

feo.tan mit.cccc.vuptanta be fio.
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difusa que s'ha

vist, en el qual són esposades d'una manera
doctrines relacionades ab el lloc d'ex

no menys difusa les

piació

anomenat Purgatori,

raons

de

pretenent

a la

demostració,

per

parlar, de totes les asseveracions de la
Esglesia y dels Sants Pares relacionades ab la vida ultra
terrena en general, y, mólt especialment ab l'estat transi
tori de purgació dels pecats en el lloc disposat a tal
efecte. Acaba aquest tractat, qui ocupa 27 f ulles, al verso
de la d4. (En l'exemplar de que'ns estem ocupant hi manca la
fulla as.)
h) Foli tr: [Demanda de Sant Agustí.] Comença ab el
títol en la forma següent: « [A]quest libre es vna demanda la
qual feu mossenyer Sant Augusti a la verge madona Santa
» Maria sobre lo fet de la passio de jhesu Crist la qual Ii

d'una altra

(la (15

restant en blanc

la segona

columna

d'aquesta. (Vegi's BIBL., 215.)
Foli
[Tractat dels dotze divendres.] Ocupa la pri
pàgina d'aquest full, estant en blanc el verso del
mateix. Comença: • Beneyl he loat sia jhesu Crist ab la sua
» benevta mare verges sagrada per tostemps amen. »
d) Foli a (de la segona secció): [VIATGE D'EN RAMÓN DE
« [/]n
PFRELLOS AL PURGATORI DE SANT PATRICI.] Comença:

c)

mera

230 a.)
Ocupa vint-y-dues pàgines, la darrera de les quals (b", v.)
té solament ocupada una part de la primera columna.
» nomine sancte et índluidue Trinitatis amen.»

e) Foli be.: [Lihre de Sant Amador.] Comença: « Asi co
de sant Amador c la sua vida.» Ocupa cinc

» mensa lo líbre

y una columna. (BIBL., 22 l -222.)
Foli C2 v.: [Epistola de .Vostre Senyor jesucrist.] Co
mença en la segona columna d'aquesta pàgina, ab els mots:
«[A]questa epístola de nostre senyor jhesu Crist fo Iremessa
Pere
per virtut de Deu en jherusatem de sobre tallar de sant
» escrila en taules de pedra marbra...» Ocupa fins a poc més
de la meitat de la primera columna del foli c. (1303c., 252.)
g) Foli
[Testament de jesucrist.] Comença: « [A]quest

pàgines
j)

testament sant de

d'aquesta plana

Jhesu Crist ...» Ocupa lo restant

y les dues següents, romanent en blanc tot
c", darrer de l'incunable.

foli
línees del peu de la segona columna clouen
el volum ab la sotscripció: «Los presents libres ab gran diti
» gencla corregits per vn frare de sant Franses. Lan mil. cccc.
el verso del
Les treffi

»

vuytanla he sis.»

§

18,

» d'Elna y Patriarca de Jerusalem, reunit en un volum ab
» altres diversos tractats. El qual volum fet imprès al Ros

selló, la ciutat del qual és dita avuy Perpinyà, es conser
vat en el convent del patriarca seràfich Sant Francesch,

»

comú

» reuela la dita verge ah gran dolor e ab gran passio scgons
» que seguei.r.» Ocupa tretze pàgines y la primera columna

» es lo
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Interès

» com

també la tomba del Vescomte. D'aquest llibre del
traducció castellana, no per cert

» Vescomte fou feta una

llibre, per sa elegancia y popularitat, era
en gran estima pels espanyols. »
En 1861, una nota, concisa y categbrica, d'en Milà y Fon

molt curosa; y dit
»

tingut

tanals, y en la qual, parlant del VIATGE D'EN PERELLOS,
diu que «éste se imprimió en catalan en el primer siglo de la
» imprenta » (1), sembla no deixar lloc a dubte. Prenent peu
d'aquesta noticia, els senyors Jeanroy y Vignaux, editors
del text llenguadocià del VIATGE, suposaren en bona llógica
que qui podía haver procurada la noticia del llibre an en
Milà era el benernèrit don Marián Aguiló, autor d'una »Bi

bliografía Catalana • en curs d'estampació desde fa mig
segle ara mateix. Volem traduir al peu de la lletra lo que,
sobre el particular, diuen els esmentats senyors:
« ¿A qui devía (en Milà) tant vaga noticia? Probablement
«a son compatrici M. Aguiló, la «Bibliografía Catalana> del
» qual, actualment en curs d'imprimir-se, conté una fitxa
«sobre l'obra qui ens ocupa (és també al senyor Menéndez
» Pidal que dec la noticia): « El sahio traductor
anotador
» de esta leyenda » diu l'Aguiló, parlant del marquès de Cas

tellane, del qui acaba de senyalar la publicació en les
Memories de la Societat Arqueològica », no conoció la edi
» ción que de ella se hizo en Barcelona (creo), aflo 1486. »
• Aquest imprès, que l'Aguiló atribueix hipotèticament a
'Barcelona, és sens dubte el mateix que O'Sullivan diu
•

«

de les premses de Perpinyà. El senyor Angel
l'eminent bibliògraf, a qui m'he dirigit per
» a coneixer la procedencia d'aital indicació, s'és servit es
» criure'm que son pare havia vist l'exemplar en qüestió (vist
haver eixit

»

Aguiló,

massa depressa per a haver-ne pogut copiar
•l'explícit) en la biblioteca particular de M. Bruguera. « Jo
• no
puc saber', afegeix obligadament el senyor A. Aguiló,
« ço que ha pogut devenir ni/al biblioteca. • 1-1i ha aquí,
• segons sembla, un objecte que son posseidor déu tenir
» interès en dissimular als erudits— no seria l'únic d'aquesta
«mena a Espanya — y que:Is dollars de qualque colleccio
» nista americà sabràn algún dia, sens dubte, fer eixir del
'sens dubte

» seu

amagatall.

de la edició

Els antics bibliògrafs no esmenten per a rès aquest lii
bret: el senyor Haebler, qui resumí en la • Bibliografía Ihé
rica del sigto Xl-» totes les noticies sobre incunables espa
nyols que's teníen al temps de fer-se la publicació de dita
obra, no dóna la més lleugera referencia d'aquella edició.
Això no obstant, de prou abans d'aquella data hi havia
noticies, no precisament del llibre, sinó de la seva exis
tencia. Conta O'Sullivan, autor d'una obra de que tracta
rem més endavant, que, trobant-se a Espanya, feu la conei
« Una d'aquestes
xença de diverses persones lletraferides.
» — diu — va procurarme un llibret escrit de mà, que conte
» nía'l viatge fet pel noble espanyol Raymond Vescomte, al
» Purgatori de Sant Patrici, y son retorn. Aytal llibret,
»
ho testifica, fou compost
segons una nota del meteix que
» de l'esmentat Vescomte en llengua llemosina (així era
• abans nomenada la parla d'una encontrada d'Espanya que
» l'anomena avuy parla catalana) y, per obra de Fr. Fran
» cesch Ximenis, de la religió de menors francescans, bisbe

»

Aital és el llibre del

públic

bibliogra_fic

fill de

català lo més

qual avui ens és grat poder oferir al

important que conté,

o sia el tant bes

cantat VIATGE D'EN PERELLÓS AL PURGATORI. Els altres tex
tes són així mateix prou interessants per a que una publica
ció dels mateixos degués ésser ben rebuda pels erudits:
el Tractat dels Novissims, per ésser una obra fins ara no es
tudiada del fecondíssim Eximeniç; els demés opúscols, per
constituir una tanda de produccions de la literatura reli

giosa popular, filla directa dels evangelis apócrifs, ont la
pietat senzilla y creient dels nostres antepassats té lloc de
manifestar-se en tota sa espontaneitat. Encara que sobra
dament supersticiosa (y per això recusada constantment
per la Esglesia, la qual no l'ha volguda mai considerar digna
fe), aital literatura és avui únicament un objecte d'es
tudi, havent perduda tota la seva influencia, que podría re
sultar perniciosa per a un vulgar illetrat.
de

§ 19. La traducció castellana del

segle

XVII

Quasi a l'ensems que teníem noticia de la reaparició de
la edició de 1486, tant cobejada, del Viatge tren Perellós,

3-1914

(1)

Obras de Milà y

Fontanalsill, 511,

nota.
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arribava al nostre coneixement la existencia d'un manuscrit
castellà del xvit.é. segle, contenint la traducció del susdit
viatge. Se tracta d'un fascicle de 66 pàgines, de 155 X 215
milímetres, procedent de la llibreria d'en Gil Sánchez Mu
ñoz, de Terol, y que actualment posseeix el senyor Font de
Rubinat.
La portada d'aquest manuscrit diu així: « Relacion breue
•
y verdadera del viaje que 1 hiso D. Ramon de Perellos vis
» conde 1 de Perellos y Rodas, S. de la Varo nia de Zeret,
al Purgatorio de S.t Patricio 1 en la Isla de Irlanda, en
» el año de 1 la natiuidad de nuestro S.r
Jesu Christo de 1
» 131)5 años. »
El segiient full, en el qual comença la narració d'en Pe
rellós, presenti de primer entuvi aquesta rúbrica o títol:
• En el conuento de Sant Francisco de 1 Perpifian esta ente
» rrado don Ramon de Pe
1 rellos, Vizconde de Perellos y
Rodas, señor de 1 la Varonia de Cered; y en la libreria de
» dicho Conuento ay vn libro de emprenta en lengua 1 le
» mosina, traduzido en nuestra
lengua vulgar 1 por don
» Francisco Ximenez, Obispo que fue de I Helna, Patriarca
de Hierusalen y frayle me- 1 flor conuentual en dicho Mo
» nesterio,
que contie- 1 ne vna relacion que hizo don Ramon
» de Perellos Vizconde
1
sobredicho, de lo que aula padezido
» en 1 su
viage a Irlanda y entrar en la cueba que 1 Ilaman
» Purgatorio de Sant Patricio, lo
qual es 1 como se sigue. »
Tot seguit ve el text: « En el nombre de la Sanctissima Tri
» nidad...», etc.
El text acaba en la pàgina 66, ab el segiient explícil:
Este es el viaje que hice al Purgatorio de 1 Sam Patricio
» en

la Isla

1 Finis 1 Para mayor comprobacion
I Patricio, lease el libro de San
Antonio de Florencia 1 que trata del en la i. p. ii c. 8 ff. 27.
» § 13. tam 1 bien hace mencion del vn
grauissimo autor
> Ilamado
Aquilino, en el lib. 3. c. 240, tratando en el de 1
» como entro vn soldado en dicho
purgatorio y lo que en el 1
• le sucedio, lo
qual refieren tambien el Padre Doctor Pedro
» Sanctiez
Jesuyta en su libro 4. c. 4. n.° 61. fol. 11, y 1 fray
• Dimas
Serpi, frayle menor, en el tratado del 1 Purgatorio
que hiço, c. 26; y Dionisio Cartusiano en el libro de Qua
> tuor
Nouissimijs, art. 48; idem in Tratatu de Particulari
»Judicio post mortem eodem lib art 24 pag. 418. •
» deste

de Irlanda

Purgatorio

de Santo

Aquesta traducció castellana és, ab tota seguretat, feta
sobre el text imprès de 1486; y si comparem el séu incípit
ab les noticies que O'Sullivan dóna de l'obra d'en Perellós,
comprovarem tot seguit que aquesta traducció castellana
pot ésser la mateixa a que fa referencia l'autor irlandès, y
que d'ella pogué pendre totes les noticies bibliogràfiques
relatives a la edició impresa de 1486 (que O'Sullivan no
conegué, car se serví d'un original manuscrit, segons de
clara.); d'aquest text pogué treure ademés l'atribució de la
susdita edició als bons oficis de fra Francesc Eximeniç.
Aitcó darrer no sembla tant clar en el manuscrit castellà que
tenim a la vista, en el qual se fa la confusió del susdit Exi
traducció castellana; emperò segu
rament estaría més ben explicat en el manuscrit castellà
que degué veure O'Sullivan; podent-se atribuir, la confusió

meniç

ab l'autor de la

que ara observem, al copista del manuscrit actual, qui po
gué variar poc o mólt la redacció de l'incípit, interpretant-lo
a sa manera.

Per lo que O'Sullivan diu de la popularitat d'aquest lli
en el séu temps (y no essent probable que ho vol
gués dir de l'original català), és de creure que la traducció
castellana dataría d'alguns anys abans, o sia del primer de
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§ 20.

(1621)
crítica moderna hagi de considerar el llibre
d'en Perellós com apòcrif, deixà d'obtenir en el séu
temps y
bastant després un gran crèdit. Prescindint de la nota d'en
Boades
479), qui, al nostre entendre, no degué refe
rir-se a cap producció literaria (fos aquesta el Somni d'en
B. Metge, o el Viatge d'ett Perellós), sinó únicament a les
parleríes populars a que donà peu la mort insòlita del rei
en Joan, pot donar-nos la mida de la consideració
que po
gué merèixerel llibre del Vescomte, aquesta traducció lla
tina que'n feu, en el segle xvir, l'irlandès Felip O'Sullivan,
a que, incidentalment, hem vingut fent referencia.
El llibre de O'Sullivan fou imprès a Lisboa l'any 1621,
ab el següent títol: « Historiae calholicae lberniae compen
dium, Domino Philippo austriaco 1111 Hispaniarum, India
rum, aliorum regnorum, atque multarum dilionum regi Ca
tholico, monarchaeque potentisstmo dicatum a D. Philippo
Osulleuano Bearro Iberno.» (BloL , 486 a.) D'aquest perso
natge se'n sab tot lo que ell mateix diu en la dedicatoria del
sétt llibre; és a saber: que desempenyava un lloc en l'estol
de Felip IV y que abans ja havía servit al pare d'aquest,
No perquè la

Felip

111.

O'Sullivan destina tot un llibre d'aquesta obra (folis 14
a 31) a tractar del Purgatori de Sant Patrici, «com una de
eles coses més memorables de la terra d'Ibernia, y més dig
» na d'ésser referida». El
primer capítol ve rotulat d'aquesta
manera: C'aput 1. Promillit author se relaturum historiam
hominis,qui á Purgo/oro fi/ui Patritij reuersus est; y en ell
se donen les referencies bibliogràfiques del llibre d'en Pe
rellós que ja hem tingut ocasió de transcriure (BIBL., 483).
En el capitol segón comença la traducció del viatge,
sots la rúbrica següent: Caput 11. Hispanus Vicecomes re
uersus á Diut Patri/i/ Purgatorio historlam suam refer. Y
el text: In nomine Sanctissimae,8- individuae Trinitatis, Amen.
Ego Ramon Dei gratia Perellosium, B- Rodarum Vicecomes,
Seretae Baro fui apud Carolum Galliae regem,quo cum pater
meus suus clauicutarius, 6,;• militiae praefeclus mor/cas me
reliquil, ab ineunte aetate educo/us. Etc.
El text d'en Perellós presenta les següents divisions:
[Fol. 15 v] Quemadmodum Purgatorium Dial Patri/i/ fuertt
primum inuentum.
[Fol. 18] Vícecomes Ifispanus rationem reddit, qua est
deduclus,vt Purgatorium adiret.
1.Fol. 18 v] Vicecomes, quando sit profectus, & qua venerit
ad Purgatorium, refert.
[Fol. 19 v] Vicecomes seseparal ad ingredlendum Purgato
rium,& intrat.
[Fol. 21] Vicecomes primas parles Purga/ori/ describit,
quid religiosi venientes obuiam ipsi dixe
rint, explica/.
[Fol. 22 v] Vícecomes, quos videril cruoialus, ordine en
arnat.

[Fol.

23

v]
[Fol. 24]
[Fol. 24 v]
[Fol. 25]

1.Campus cruciatuum,
II. Campus cruciatuum.
Iii. Dolorum Campus.
IIII. Paenarum Campus.

[Fol. 25 v]
[Fol. 261

Paenarum

Vicecomes regem suum

bret, ja

seni del

1500.

La traducció llatina de O'Sullivan

[Fol. 26 v]
[Fol. 27]
[Fol. 27 v]

alloquitur.
va/lis, & rota.
Paenarum fornax.
Paenarum Ilumen.
Dolorum puteus.
Pons ca/ami/alls.
Vicecomiti
rio

3-1914

interdicitur, mulla, quae in Purgato
referre.
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& voluptatem, quam ipsc
caeperit, describit.
[Fol. 30] Vicecomes á Purgatorio redit.
El traductor, en un darrer capítol (tercer) del segón II i
bre, sotsmet la seva traducció a censura y correcció de la
Santa Mare Esglesia; afegint, ademés, que si en aquesta
historia del Vescomte se troba alguna cosa difícil de creu
re, poden els estudiosos reportar-se a Sant Dionís Cartoi
xà, el qual, en sa obra dels Quatre Novíssims y del Judici de
les Animes, refereix histories semblants d'altres qui eixi
ren del Purgatori, y aporta sòlids arguments per a respon
dre a qualsevulla objecció. Acaba citant els versos de

[Fol. 28]

Vicecomes paradisum,

A la mayor setiora de todo el Vniverso, etc., sotscrita per en
Miquel Planella, la qual ocupa dues planes. En el full se
güent, la epístola, ja coneguda, d'en P. de Montalvan Al/ce

lar, que ocupa també dues planes. Segueix altre full, en
l'anvers del qual hi ha les llicencies de la impressió de data
24 març 1681; y al verso, plana foliada 10, comença el capi
tol primer de l'obra. Acaba en la pagina 142, última del
volum, el qual és, com sempre, en 16.° (Exemplar de la Bi
blioteca de l'Ateneu Barcelonès )

VIDA,

Virgili:
Non mihi si

linguac centum sint, oro què centum,
comprendere formas,

Ferrca vo.r,omnes scelerum

Omnia paenarum percurrere nontina possem.
La traducció de O'Sullivan segueix, en general, el text

català, feta excepció de la part de preliminars en que'l Ves
comte refereix el séu viatge per Irlanda. Poden considerar
se, doncs, suprimides en el text llatí les línees del nostre
text imprès 340 a 479, la materia de les quals no tenía inte
rès per al traductor, essent el séu propòsit aduir el testimo
ni d'en Perellós únicament en lo relatiu al Purgatori, situat
en la terra d'i-libernia, qui feia l'objecte del séu Ilibre.

§ 21.

La novela devota d'en Pérez de Mon
talvdn (1627)

Dintre del mateix segle xvir hagué d'assolir una gran di
fusió un Ilibre castellà, del qual ne coneixem les edicions
següents, que hem pogut veure quasi totes:

Y PVRGATORIO
DE S. PATRICIO.
A LA SERENISSIMA INFANTA
Soror (Margarita de la Cruz,Religiofapro

feffa

en

el monallerio de

Defealças defla

lasfiñoras

Corte.

POR EL DOCTOR IVAN
Perez de Montaluan , natural
de Madrid.

« Vida, 1 y pwrgatorio I de S. Patricio. 1 A la serenis
infanta I Soror Margarita de la Cruz, Religiosa pro-1
fessa en el Monasterio de las sefioras 1 Descalças desta
Corte. 1 Por el Doctor ¡van 1 Perez de Montaluan, natural
de Madrid. 1 Afio (un enquadrament de vinyela tipogrizlica,
contenint cl lema « Semper 1 meliora 1 expectanda» ) 1628. 1
Con licencia, I En Barcelona, en la Emprenta de PedrolLa
cavalleria, en la calle den Arlet, I junto la Librería. A
costa de lacinto Argernir, y luan Sapera. • (Vegi's
Volum petit en 16.% de (4) + 55 fulles. La Aprobacion
del Doctor Mar/in de lauregui, que figura en la segona folla
preliminar, porta la data de Madrid, 21 de janer de 1627.
La Llicencia, de Barcelona, és del 27 de març de l'any de la
impressió. Al darrera d'aquest segón full hi ha uns versos

1)

sima

llatins: loannes Franciscus de Prado in Authorem. En el fill

tercer, signat A3 diu: A la sereníssima infanta Soror Mar
garita de la Cruz; y és la ofrena de l'autor, la qual ocupa
sols aquesta plana. Al verso de la mateixa comença Al/clor;
pròleg de Montalvàn, qui ocupa tres pagines. En el següent
fol. 1 comença el Capitvlo Primero de l'obra. (Exemplar de
la Biblioteca Font de Rubinat.)
2) Portadella: « Vida, 1 y pvrga- 1 toro de 1 San 1 Patri
cio. » Portada, en cl segón full: « Vida, I y pvrgatorio I de
San Patricio. 1 A la mayor señora, y reyna de 1 todo el Vni
verso, purissima desde el primer 1 instante de su ser, y sin
gular Madre del I Ilijo de Dios Maria I Santissima. 1 Por el
dotor (sie) Ivan Perez de I Montalvan, natural de la dicha
Villa I de Madrid. 1 Semper meliora espectanda. I
I Con
licencia: 1 En Barcelona, en la Imprenta de Matevat 1 admi
nistrada por Martín Gelabert 1 Afto 1681 I A costa de Mi
guel Planella Librero, en medio 1 de la Libreria.
En el full segiient, signat A3, apareix una dedicatoria

A íío

SEMPER-71
MELIORA

1623,

expcf.tà0dd.

.d111(Z:Dit,4
CON

LICENCIA,

En Barcelona,en la Emprenta dePEDRO
LACAVALLERIA,C11 la calle den Arler,
junto la Libreria.

colla de huinto L,Irgonir,y Ii14ISapera.
Vida, I Y I Pvrgatorio 1 de San Patricio I A la sere
infanta 1 Sor Margarita de la Cruz, Religiosa Pro
fessa 1 en el Monasterio de las Señoras Des- 1 calças de
Madrid. I Pot el doctor Ivan Perez 1 de Montalvan, natural
de la Villa I de Madrid. 1 Semper meliora expectanda. I (17ntela moll grossera, representant un Sant en oració )1 Con
3)

«

nissima

licencia: En Zaragoça, por los herederos 1 de Diego Dor
mer Impressores de la Ciu- I dad año. 1692..
El full següent, signat A2, conté la Ilicencia y l'aproba
ció de don luan'ternandez de Heredia, datada a Çaragoça
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el 25

de janer de 1628. En el full tercer hi ha la epístola de
l'autor a la Infanta, y al verso d'aquest mateix full, el prò

leg Al letor, ocupant tres pagines. L'obra comença en la
página 9. Volum en 16.0, de 192 pàgines. (Exemplar Font de
Rubinat.)
4) Portada orlada: • Vida, I y Pvrgatorio 1 del glorioso
S. Patricio. I Arzobispo, I y Primado de Hisbernia I escrita
por el doctor I Juan Perez de Montalvan, 1 natural de la Vi
lla de Madrid, 1 y Notario de la Santa 1 Inquisicion. 1 Con
licencia. Impressa en 1 Madrid este atio de 1709.»
En 16.% de (2) + 131 + (3) pàgines. La fulla signada A2,
sense foliar, conté
Aprobacion del Maestro joseph de Valdi
vieso, Capellan del Serenissitrto sellor infante Cardenal, ab
data de Madrid, a 3 de janer de 1657. Al darrera d'aquest
mateix full hi ha: Suma de la licencia, Fec de erratas y Suma
de la Tassa; tots tres documents datats de 1703. La fulla
següent, signada A3, és la primera paginada (pàg. 3), y en
ella comença el Capitulo primero de l'obra. Aquesta acaba
en la pàgina 131; contenint les tres planes següents, no
paginades, un soneto, altre sonclo, y un acto de contricion
en prosa, respectivament. (Exemplar Font de Rubinat.)
5) Vida, I y I Purgatorio del glorioso 1 S. Patricio,
Arzobispo, y Primado I de Hibernia. 1 Dedicase 1 a la mayor
Señora, y Reyna I de todo el Vniverso, purissima desde el 1
primer instante de su ser, y singular I Madre del Hijo de
Dios I Maria Santissima. 1 Escrita por el Dr. Jvan Perez I
de Montalvan. Barcelona: Por Pablo Campins Impressor. I
Año ¡715.'
En aquesta impressió la ofrena a la Mare de Déu, qui
ocupa les dues pagines de la segona fulla, ve sotscrita per
en Pau Campins. En el tercer full apareix l'Aprobacion del
Maestro loseph de Valdivieso, datada a Madrid el 3 de janer
de 1657; ocupa dues planes. La epístola prologal Al letor,
d'en Pérez de Montalvàn, ocupa les dues cares del full
quart; y l'obra comença en el següent, fol. 1.
Volum en 16.«, de (8) + 142 + (2) pàgines. Aquestes dues
darreres, sense numerar, són la Tabla de los Capitulo-e.
(Exemplar de la Biblioteca Miquel y Planas.)
6)

«Vida, 1 y I Purgatorio 1de I S. Patricio.»
segón full: «Vida, 1 y 1 Purgatorio 1 del glo
S. Patricio, 1 arzobispo, I y Primado de Hibernia. 1

Portadella:

Portada,

en el

rioso 1
Dedicase a la mayor señora, y reyna de todo el Vniverso,
purissima desde el 1 primer instante de su ser, y singular I
Madre del Hijo de Dios 1 Maria Santissima. I Escrita I por
el Dr. Ivan Perez de I Montalvan. 1 Barcelona: Por Pablo

Campins Impressor.

»

Volum en 16.., de (10) + 130 + (2) pàgines; les dues da
rreres de Tabla. Es reimpressió de la edició 5, contenint els
inateixos preliminars. (Exemplar Miquel y Planas.)
7) • Vida, I Y purgatorio I del glorioso 1 San Patricio,
arzobispo, y primado de I Hibernia. 1 Escrita I por el doctor
Juan Perez I de Montalvan, natural de la Villa de I Madrid,
y Notario de la Santa 1 Ynquisicion. I Con las licencias ne
cesarias. 1 En Barcelona I Por Pablo Campins.'
En el segón full: Acto de contricion que se debe hacer al
levantar, y acostar, para alcanzar el perdon de sus pccados;
ocupa una plana. En el verso del mateix segón full, hi ha
V Aprobacion del Alaestro joseph de Valdivieso. Comença el
capítol len la página 5, y acaba l'obra en la 140, la darrera
del volum. (Biblioteca de D. Antoni Rubió y Lluch.)
8)
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BIBLIO FILÍA

«

Vida,

y

Purgatorio

del

glorioso

S.

Patricio, arzo

—
Madrid, Peralta, 1723.'
y primado de Hibernia.
128 pàgines. Citat, sots el núm. 6.712, en el «Cata
logue de la Bibliothèque de M. Ricardo Heredia».

bispo,
De

9) Portada orlada: « Vida I y purgatorio 1 del glorioso
S. Patricio, I Arzobispo, I y primado de Hibernia. I Escrita
por el doctor Jaun (sic) I Perez de Montalvan, natural de la
Villa de Madrid, y Notario 1 de la Santa Inqui- 1 sicion. 1
Con licencia I En Madrid: Año 1739.'
En el full segón, sense numerar, hi ha 1Aprobacion del
Maestro joseph de Valdivieso, de Madrid, a 3 de janer
de 1657; al revers d'aquesta mateixa fulla apareixen: la
Suma de la Licencia y hee de Erratas, de Madrid, a 28 de
febrer de 1739; y la Suma de la Tassa. En el full següent,

pàgina 5, comença el capítol primer de l'obra. Aquesta aca
ba en la pàgina 121. La 122 conté un sonet, intitulat Afectos
de un pecador arrepentido; la 123, altre sonet: Temor de el
juizio divirto; y la 124 y darrera, un Acto de Contricion, en
en 16..,
prosa. Al peu d'aquesta plana: Laus Deo. Volum
de 124 pàgines. (Font de Rubinat.)
10) « Vida, I y purgatorio I del glorioso San Patricio,
arzobispo, I y primadode Hibernia. I Escrita 1 por el Doctor
Juan Perez I de Montalvan, natural de la Villa de Ma- I drid,
y Notario de la Santa Inquisicion 1 Con las licencias nece
1 Madrid: En la Oficina de D. Manuel Martin, I calle
Cruz, frente de la del Pozo, donde 1 se hallará. Año
de 1772.'
En el segón full, sense numerar, hi ha el Acto de Contri
cion,y a la plana del darrera la Aprobacion d'en Valdivieso.
L'obra comença en la pàgina 5 y acaba en la 112, ab els
mots Laus Deo. Volum en 16... de 112 pàgines. (Miquel y
sarias.
de la

Planas.)
Sembla que la primera publicació d'aquest llibre data de
així al menys ho deixa entendre l'aprobació del
doctor Martin de Jáuregui, y la data de Madrid del 21 de
janer de dit any 1627; emperò no hem sabut trobar cap des
cripció precisa d'aital primera edició: el senyor Menéndez
data 1627 (1). Ja
y Pelayo se concreta a senyalar aquella
abans, un altre autor (2), qui havia estudiada expressament
la bibliografía espanyola d'obres sobre el Purgatori, sols
pogué referir-se a una quinta impression del llibre de Mon
talvàn, ab el peu de fadrid, 1628. El bibliògraf Brunet (3)
també fa esment de la edició de 1627, d'altra de 1656

l'any 1627;

y d'altra de Sevilla, per Lucas Mar
Hermosilla, de 1695. Hi ha també nota d'una traducció
francesa, per frare A. S. Chartreu.r, impresa a Brussel les,
per Schoeuaert, en 1638, y reimpresa a la mateixa ciutat,
en 1640. Tot això en quant a la part bibliogràfica.

(igualment madrilenya)
lin de

Respecte al contengut del llibre de Montalván, heuse'l
aquí sumariament exposat:
Dels nou capítols del llibre, en el primer se conta l'admi
rable vida del gloriós Sant Patrici, arquebisbe y primat d'Hi
bernia; el segón tracta d'algunes particularitats de l'ànima,
en
per a millor intelligencia del Purgatori de Sant Patrici;
el tercer és

descrit el lloc de la cova, y és donada raó de

què Sant Patrici demanà a Nostre Senyor que Ii mostras
aquest Purgatori; en el quart s'adueixen autoritats y argu
ments en favor de la certitut del Purgatori de Sant Patrici;

per

(1) Origenes de la Novela; vol. I, pàg. CLXXXV.
(2) G. Ph. Krapp (de la Universitat de Columbia, Estats
Units d'Amèrica): The Legend of Saint Patrick's Purgo/OIT
(Baltimore, 1900); pàg. 11, nota.
(3) Vol. 111, col. 1.845.
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cinquè vénen descrites les cerimonies y diligencies
que's realitza l'ingrés a la cova.
D'aquests cinc capítols, que podríem considerar com a
preliminars, el més important per als nostres punts de vista
és el quart, perquè l'autor ens lii indica les fonts literaries
y doctrinals de qbe's serví per a la composició del séu lii
bret. Els antors y obres citats, són els segiients (1):
límrico Saltericrise y Maleo Parisiense, in visione Oenei
mililis (2 ).

4C)9

y en el

en el

ab

Purgatorio, refiere una relacion del Viz
» conde de Perellos,
espafiol valiente y sefior de la Boro
• nia de Ceret,
que entro dentro despues de la muerte del
» Rey Don
Juan de Aragon, a qu'en amaua tiernamente, con
» animo de purg r sus pecados
y ver, de camino, si estaua
» su
Rey en carrera de saluacion; cuyo libro esta visto, exa
» minado y aprouado
por la santa Inquisicion de Portugal.'
Els quatre darrers capitols del llibre són
la

Dionisio Cartujano: Lib, de qualuor nouissi. art 14,
de
judicio parlicul. anirnar. art 24(3).
lacobo lanuense (o Genuense) Dorninicano, in vita S. Pa
trici/ in Legenda Sanclorum (4).
Radulto Hygeden, in suo Polychronico (5).
Cesario Heisterbachense, in suis Dialog. (6).
Alombrisio: Tom. 2. de Vi/is Sanclorum (7).
Marco Alarulo, Lib. 3. c. 4 (8).
Maurolico Siculo, in suo Martyrologio (9).
El reuerendissimo serlor Don David Rotho, obispo y vice
primado de loda Hibernia ((0).
El cardenal Belarmino: Lib. 2. de Purgat. (11).
Beda: Lib. 3 & 6 de Reuclat. S. Birgillae (12).
Fray Dimas Serpi: Lib. de Purgalorio, c. 26(13).
lacobo, in sua Hist. Orientali (14).
Solino, Cap. 35 ((5).
Misingamo, in Florileg. ( 16).
mur doetamente don Fehpe Osulevano Bearro, Hiberno,

(1) Edició de 1628, pàg. 22v.
(2) Respecte an aquests dos personatges, pot veure's lo
que n'hem dit abans (ButL., 4 0-471); Mateu earis és autor
cruna Crònica o Historia d' Anglaterra (Brunet, IV, 370).
(3) Dionís de Leeuvis, nat a Rickel, anomenat el carto
.ra, és suposat autor del llibre anònim titulat Quatuor no
rissonorum liber, descrit per Brunet, vol. IV, col. 1.005.
Aquest Ilibre és ('origen del Cordial, castellà, imprès a Ça
ragoça, en 14 4; y seria útil veure si el nostre Eximeniç
pogué servir-se'n per al séu opúscol, posat enfront de la
etlIció de 1486, descrita suara per nosaltres.
(4) Aquest autor és més conegut pel nom de Voragine
(de Varazzo, lloc de sa naixença) y és el compilador del Flos
Sanctorum.
(5) El Polycronycon, de Ranulph Hygden, benedictí del
monestir de St. Werberg (Brunet, 1V, 7u2).
(6) Cacsarii heisterbacensis monachi ordinis cistercicn
sis, Dialogus miraculorum; llibre imprès abans de 1475, a

Colonia (Brunet, 1, 1.462).
(7) Boninus Mombritius, Sanctuarium, sive Vitac sanc
lorum; obra impresa, devers 1479, a Milano (Brunet, I11, pà
gina 1.818).
(8) No donant- nos el títol del llibre, dubtem si serà
l'obra Hymni et epigrammuta
(Florença, 1497); l'au
tor és anomenat Michael Tarchaniota Marullus per Bru
net (111, 1.511).
(9) Aquest Martyrologium no l'hem sabut trobar, pel
nom d'autor, en el Brunet; tal volta sia el Ilibre
que descrin
en el vol 111, col 1.510,
imprès per primera vegada a Roma
en 1586.

(10) El nom del bisbe Rotho no apareix com autor en el
Brunet. El no citar en Montalvàn el nom del llibre, deixa
creure que's tracta d'una autoritat citada per referencia
d'altre autor.
(I I) El Catecisme del cardenal Bellarmino, dèu voler
ésser l'obra, el títol de la qual és omès en la referencia.
((2) Les obres del Venerable Beda foren impreses per
primera vegada a Basilea, en 1563 (Brunet, I, 73 .).
(13) En Salvà
65-,) fa esment del Tratado de Purga
torio contra Luiero y otros herejes, de fra Dimas
Serpi, im
près a Barcelona, en 1604.
No'ns
ha
estat
(14)
possible identificar aquest Jacobo,
qui deu ésser diferent del Voragine esmentat abans.
(15) Dèu fer referencia a l'obra de Julius Solinus, De
Situ o,-bis terrarum el memorabilibus quae mundi ambitu
continentur liber, impresa l'any 1473 a Venecia, segons Bru
net (V, 428).
(18) Thomas Messingham, autor d'un Florilegium insu
lar sanchrum. . H!bcrnlae,que descriu en Brunet (III, 1673).

compendio que hizo de la historia de Irlanda; .donde,

tratando deste

que hem

propriament
qualificat de novela devota d'en Pérez de Montal

vàr, constituida per la narració de la vida del cavaller Lu
Enio, o sia el mateix personatge anomenat Owein,

dovico

de la narració de Huch de

Saltrey.

Si

respecte les fonts doctrinals aduides per l'autor se'ns
fa difícil determinar quines foren les directament
posades
a contribució per al séu llibre, no'ns deixa lloc a dubte res
les
fonts
pecte
literaries, les quals se redueixen a dues: el
Polycronycon, de Mateu Paris, y el tractat de O'Sullivan. En
realitat, un y altre devallen, com ja'ns consta, de Bach de
Saltrey, autor de la llegenda d'Owein, passant, en quant se
refereix a O'Sullivan, a travers de la narració catalana del
Vescomte de Perellós. Emperò s'ha de reconèixer que, en
les mans d'en Montalván, la historia
adquireix les traces
d'una creació nova, per

quant les poques referencies que
Owein, abans del sétt viatge al
Purgatori, adquireixen un desenrotllament considerable,
fins a constituir un llarg capítol (el sisè) del nou Ilibre:
Ludovic Enio fou nat a Hibernia. La seva mare morí a
causa del part, y un contratemps experimentat per son
pare
obligà aquest a emigrar, ab son fill, encara pàrvul, a Perpi
El
nyà.
minyó era posseidor de grans qualitats en quant a
llinatge, emperò mólt mal criat. A quinze anys perdé el séu
pare, quedant el jove en llibertat completada donar curs als
séus mals instints, malbaratant la seva hisenda en el jfic en
y

Saltrey

dóna del cavaller

el desordre de son

viure,

y acabant per robar de nits en els

camins, per a procurar-se els diners que d'altra manera no
podía obtenir. Un dia, en que cometé una tropelía semblant
precisament contra un agutzil, fou perseguit per la justicia
(la qual abans s'era mostrat ab ell prou considerada, per ram)
del séu estament social vegent-se obligat a
amagar.se, per
a no caure en mans dels qui el cercaven. Anà a
refugiar-se
a un convent de clOnes, situat a vuit milles de
Perpinyà, ont
tenía una seva cosina, monja, anomenada Teodosia,
per la
gran influencia de la qual fou rebut Enio, en el convent, ab
grans consideracions per part de l'abadessa y de les demés
religioses. (Es d'advertir que l'autor anomena Teodosia a la
cosina. a )1 de dissimular — diu — el scu veritable nom.)
Ludovic era, com no podía per
menys, mólt libidinós, y
rès no respectava en quant se tractés de satisfer les seves
passions. Aixi no és d'estranyar que, ab la mólta llibertat de
que disfrutava en aquella santa casa, y ab les familiaritats
de que, per raó del parentiu, pogué usar ab la seva cosina
(qui era jove y gentil de son cos, y, encara que consagrada
a Déu, molt amiga de compondre's y embellir-sel, acabà per
enamorar-se'n, y, sobretot, per enamorar-la. El perfidiós
amant no parà fins a induir a la monja a fugir ab ell, y a en
dur-se'n, de passada, els joiells de més preu que'l convent
posseía, per anar a refugiar-se a Espanya, ont havien de ca
sar-se. Convinguts en això, s'escaparen els dos enamorats
una matinada, després que Enio, ajudat per dos companys,
hagué saquejat el monestir; y, quan els de la casa se'n po
gueren donar compte, ja aquells, muntats en sengles cavalls,
eren a dotze llegües Iluny.
Entraren a Espanya, y anaren a installar-se a Valencia.
Posats aquí, y havent passat un any en companyia els dos
fugitius, foren tantes les disbauxes a que s'entregà Ludo
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vic, que la pobra Teodosia hagué de sentir tot el pes de sa
malaventura; y encara més quan aquell, ab l'afany y neces
sitat de diners, obligà a la seva companyona a suposar-se
germana d'ell y no altra cosa, per a poder mercadejar ab sa
bellesa: d'aquesta manera feu anar a la pobra dóna d'un po
ble a l'altre.

Aquesta

trista vida durà deu anys, a la fi dels

quabt, no podent soportar més Teodosia els séus remordi
ments y el mal tracte d'Enio, va entrar de bell nou a un con
vent, a Andalusía, reconciliada ab la Esglesia per la inter
cessió d'un sant varó, ab el qual se confessà. Després de sis
anys de grans penitencies y vida exemplaríssima, morí Teo
dosia en el convent, ab prous indicis de que la seva ánima
esperar la salvació.
imposs:ble d'enumerar totes les malifetes d'Enio
després d'això: robatoris, homicidis, disbarats de tota llei,

pogué encara
Es cosa

durant vuit anys, Fins que s'entornit a

Perpinyà;

ont,

després

temps transcorregut, ja ningú no'l conegué. Aleshores se
feu soldat, entrant com a tal al servei del rei Esteve, qui
regnava a França. Prosperà ràpidament en aquesta nova
carrera, sense abandonar, empero, ses perverses costums.
Era ja arribada per al nostre home l'hora de passar
comptes ab Déu. Una nit, en que'l malvat alféreç (aquest
a l'aguait
grau havia assolit en l'exèrcit francès) estava
d'una persona, la qual s'havia compromès a matar per preu
convingut, fou-li semblant de que entorn del séu ca pel I vole
java alguna cosa qui produía un cert brogit. S'apartà alçant
els ulls, y vegé un paper agitant-se en l'aire, sense acabar
de caure en terra. Volgué atrapar-lo, ab gran interès, y en
aquesta fatlera se trobà Iluny del carrer ont estava embos
cat, fallant-li, per lo tant, el propòsit qui el duia, perquè, en
aquestes, l'home qui devia ser la seva víctima ja era entrat
en sa casa Lo mateix Ii ocorregué la nit següent, ytambé la
tercera; emperò aquesta darrera vegada pogué emparar-se
del paper, el qual se disposà a examinar, no sense maleir-lo,
del

a la Ilum d'un llantió qui feia Ilum a una creu, la qual tenia
escrita abaix aquesta inscripció, en francès: «Aquí fou mort
un home; pregueu a Déu per eh.' Desplega el paper, y vegé
que tenh una mort pintada, com és de costum posar-la en
els cadafalcs funeraris el dia de les obsequies dels difunts,
»
y ademés unes lletres qui deien: «Jo sóc en Ludovic Enio.
Lo extraordinari del cas produí en l'anima de l'alféreç
una

inexpressable sensació: començà

a reflexionar y a pen

vida, plena de malvades accions, y Ii entrà el
propó ,it d'esmena. Al considerar la enormitat de les seves
culpes, cregué que solament anant a Roma podría obtenir
la remissió dels séus pecats.
atià, va confessar-se ab un
sant home religiós, qui l'enfortí en els séus bons intents
y l'absolgué. Emperò, a l'oir parlar de les grans penes que
pateixen en el Purgatori aquells qui moriren estant en pecat,
y considerant quants eren els que ell havía privat del viu
re, sense deixar-los el temps de preparar-se per a la mort,
hagué el nostre home grandíssima pena. Y un altre dia, que
oi a uns qui parlaven del prodigiós Purgatori de Sant Patri
ci, no parà fins que's feu explicar ben bé els beneficis que
podía obtenir, un pecador com ell, de la visita al susdit Por
gatori; y formit encontinent la resolució d'anar-hi.
Condttida la narració en aquest punt, en Montalván ja's Ii
mita gairebé a reportar les aventures del séu personatge,
d'acord ab la narració de Saltrey, esmerçant en dixó els tres
sar en la seva

capítols

que'ns

fixem en els

ducció de O'Sullivan Ii permeté vesllumar de la personalitat
del cavaller rossellonès: el fa, encara que fill d'Irlanda,
resident a Perpinyà desde sa joventut; el sitúa després a
Valencia, segurament perquè sabría que del llinatge dels
Perellós hi havía en aquesta ciutat tradició y descendencia.
En quant a sa cosina Teodosia, cal reconèixer en ella la
Dolça de Carles (o Aldonça de Queralt), neboda d'en Pere
Ilós, que aquest vegé en el Purgatori, y de la qual ditt que's
trobava allà 'per les pinctures e enblanquiments que auia
feytz en sa cara quant viuia •. Aquí l'autor castellà trobà
encara manera d'atribuir al séu personatge la malifeta d'a
quell frare Francesc, de Girona, qui s'endugué una monja
d'un monestir, penedint-se'n després mólt, raó per la qual
era també en el Purgatori. Segons en Montalvan, doncs, el
frare era el mateix Enio, y la monja, era na Dolça, la qual
se pintava la cara y a qui anomenà Teodosia. Y en quant a
Enio, si fa el servei del rei de França, després de la mort
de la seva dama, és perquè això resulta d'acord ab la bio
grafía del Vescomte, cortisà del rei Carles, que aquí ve a
confondre's ab el mateix Owein, gentil-home del rei Este
ve. En aquests termes, segons se pot veure, ens apareix cla
rament que la falsificació literaria d'en Ramón de Perellós
atribuint-se la narració del Via/ge d'Owein, donà el resultat
ben imprevist de que uns quants detalls de la seva propria
biografía passessin a formar part de la novelesca historia
de Ludovic
ván

pogué

Enio, segons la visió que en Pérez de Montal
personatge.

tenir del susdit

Una comedia de

§

y

un

Lope de Vega

drama de Calderón

L'assumpte de la llegenda qui ens ocupa passa dels domi
teatre, en el primer terç de la disse
tena centuria: Lope de Vega fou, segons sembla, qui de
primer feu aital adaptació, ab la seva comedia intitulada
El motor Prodigio o el purgatorio en vida.
nisde la novela als del

No havent-nos estat possible conèixer aquest text de
Lope, ab tot y la diligencia que hem posat en procurar-nos
el, ens hem de limitar a transcriure lo que, incidentalment,
escrigué el senyor Menéndez y Pelayo, després de fer
llista dels títols de les comedies de Lope sobre vides de
Sants (1):
« Nada decimos

aquí

de las dos notables piezas

religioso

»

fantásticas, Fray Diablo (original de El Diablo predicador,
» comúnmente atribuída a Luis de Belmonte) y El mayor
Prodigio o purgalorio en vida (original de El Purgalorio
de San
de Calderón), porque la atribución de es
» tas dos

piezas

Lope, aunque apoyada en tan respetable
Schaeffer, todavía no está exenta
de controversia, y requiere particular estudio, que tendrá
» su propio lugar cuando tratemos de las comedias atribuf
» das a Lope. Y ojalá que para entonces podamos añadir a
» su repertorio, con prueba plena, estas dos románticas
a

» autoridad como la de

»

creaciones, que Lope no necesita para su gloria, pero que
bastarian para la de cualquier otro poeta.»
El no haver pogut acabar l'il'Iustre crític la magna publi
cació de les obres de Lope de Vega, que feia a obs de la
»

Reial Academia

Espanyola,

ens deixa

en la

ignorancia

de

les raons en que creia poder consolidar l'atribució a favor
del «Fénix de los Ingenios» de la comedia El mayor Prodi

restants del llibre.

Per poc

caràcters ab que revesteix

d'aquesta obreta la figura (apenes perceptible en el
primitiu text) del cavaller Owein, per a fer d'aquest un per
sonatge de novela, trobarem que anà refent, sense saber-ho,
la biografía d'en Ramón de Perellós, en tot allò que la tra
l'autor
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gio; emperò el paragraf transcrit no deixa dubte respecte
la opinió d'en Menéndez y Pelayo, y és prou categòric per a
(1)
mia
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Obras de Lope de Vega, publicadas por la Real
vol. V, pág. LVII (Madrid,-1895).

Espallola;

Aeade
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deixar situada la relació que existeix entre aquesta obra
de Lope y la de Calderón, de que anem a tractar tot

seguit.
A base, doncs, de El mayor Prodigio, de Lope,
segons
estableix el senyor Menéndez y Pelayo,
escrigué el cèlebre
don Pedro Calderón de la Barca devers 1635 (abans del 23
de novembre del
drama

religiós,
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mateix any, segons Hartzembusch) (1), un
jornades, intitulat El Purgatorio de

en tres

San Patricio.
La escena passa a Irlanda, en la cort del tel Egeri, entre
gents qui no tenen cap mena de religió y se desentenen de
tot poder deífic, car no creuen en la existencia d'un Déu,
sia de la mena que sia. Els personatges qui intervenen en
l'acció són, ademés del rei Egeri y dues filles seves, Polo
nia y Lesbia, un capità de pirates anomenat Filipo, y els
dos personatges tradicionals: Sant Patrici y Ludovic Enio.
Hi

ha encara altres papers secundaris, y, com no podia
mancar-hi, el graciós, anomenat Paulín, ab la seva muller
Llocía.

Comença el primer acte o jornada, prop de la mar, ont
Egeri, enfellonit a causa d'un somni que ha tingut,

el rei

tracta de

precipitar-se a les ones; de lo qual el dissuadei
consistit en la visió d'un jove ar
dit, de la boca del qual eixia una flama qui abrusava les
dues filles del rei, deixant indemne an aquest. S'ou el sd
d'un clarí, y Polonia se'n va, ansiosa, a veure el vaixell de
Filipo, el séu amant, qui arriba. Dintre de poc reapareix,
desesperada, donant compte de la perdua total del vaixell
al punt d'arribar a la costa.
Patrici y Ludovic, que's suposen únics supervivents del
desastre, arriben nedant, y són recullits pel rei y les seves
gents. A demanda del rei, Patrici se dóna a conèixer, y re
conta la seva naixença, vocació y primers miracles; en ell
reconeix Egeri el jove que ha somniat, y, en efecte, Patrici
xen ses filles. El somni ha

mada, insulta al primer y el desafia. Acuden el rei y soldats,
mentres els altres fugen combatent-se, perseguits pels sol
dats; mes, dintre de poc, retornen aquests, duent pres a Lu
dovic, que no ha conseguit matar a son contrari, encara que
hagi mort o ferit a diversos homes delsqui el perseguien- Es
condemnat a mort; emperò Polonia acut a deslliurar lo, pro
posant-li de fugir abdós, com ho fan.
Selva; en el fons, la cabana de Patilin. Apareix en es
cena Polonia, malferida per Ludovic. qui li ve al darrera y
acaba de matar-la, desprésd'haver-se emparat de les rique
ses que aquella s'havia endut del palau de son pare. Ludovic
truca a la porta de Paulín, y obliga an aquest a que Ii mos
tri el cami del port, y a acompanyar-lo. Arriben el rei, Fi
lipo y altres cortisans y soldats, y troben morta a Polonia

nyor.

d'aquests entra també Patrici, profetitzant en altes
perdició d'Irlanda, si no és oida la paraula del Se
Patrici predica al rei y als séus, y, per a mostrar el

poder

de

Darrera
veus la

Déu, resucita a Polonia, la qual fuig de la presen

cia de son pare. Emperò el rei nos dóna per convençut, y
entaula ab Patrici una llarga discussió teològica, a la fi de

qual Ii declara que no creurà rès de les penes del Purga
parla, sinó veient-ho.
Patrici, sol, invoca l'adjutori de Déu, per a que l'auxilii
ab la força dels séus miracles. Reb la visita de l'àngel, qui
li indica lo que ha de fer per a descobrir la cova ont serà el
séu Purgatori. Tot seguit Patrici crida al rei y als séus, als
la

tori de que Ii

quals demana que l'acompanyin
Mutació. Arriben tots els anteriors a un lloc abrupte,
ont hi ha la entrada de la cova. Apareix Polonia, qui els
conjura a que no avencin vers la espantosa cavitat, de la
qual ixen espantables'veus y foguejantes alenades. Patrici
invita a que entri qui vulgui convèncer-se; emperò ningú no
gosa, sinó el rei, qui s'hi precipita y és devorat per les
flames.

Jornada

tercera. La escena passa en un carrer, de

interpreta el somni del rei en el sentit de que la Ilengua de
foc qui abrandava les dues seves filles era la veritat evan
gdlica, la qual, emperò, no podría rès damunt del rei. També
explica Ludovic Enio la seva historia, en la qual apareix

ha

l'home malvat (encara que cristià) que ja sabem. El rei dis
pensa sa protecció a Enio, y en canvi imposa l'esclavatge a
Patrici, al qual destina a la guarda dels séus remats. Al ro
mandre sols Ludovic y Patrici, y pendre comiat l'un de l'al
tre, Patrici fa prometre al séu company que, viu o mort,
tornarà a veure'l en aquella terra.

de la casa de

poblet proper a la cort. Fili
salvat del naufraig de son vaixell, s'en
a la camperola Llocla. Arriba el marit

La escena se translada a un
po, qui també s'és
treté enamorant

d'aquesta, Paulín,

y hi ha entre els dos una escena

còmica,
emissaris del rei, entre els
quals ve Patrici, en qualitat d'esclau, y el qual és confiat a
la vigilancia de Paulín. Els emissaris reconeixen a
Filipo,
qui se'n va ab ells a presentar-se al rei. Acaba l'acte ab una
visió que té Patrici, rebent per un àngel la comanda de l'Al
tisme de rembre, ab la predicació de la fe católica, aquelles
gents entregades a la bestialitat de Ilurs instints ydesco
neixedores de la vida futura.
Al començar la segona jornada han passat tres anys. En
una cambra del palau d'Egeri apareixen Ludovic y Polonia
en amorós collotge; aquell, ab la favor del rei, ha ascendit
que termina ab

l'arribada dels

categoria, emperò Polonia Ii diu que esperi encara, car
la oposició del rei, son pare, als propòsits d'abdós. En
aquestes entra Fil ipo, y al sorpendre a Ludovic ab sa esti
de

tem

(1) Biblioteca de Autores Espattoles; vol. 14 (4.1 de les
Cotnedies de Calderón), pàg. 671.

nit;

transcorregut també mólt de temps desde l'acte anterior.
Ludovic, acompanyat de Paulin, ha retornat d'una llarga
excursió per diferents països; emperò la idea de la venjan
ça l'ha fet retornar, y ja fa tres nits que esta a l'aguait prop

Filipo. Emperò, les dues nits anteriors, l'ha
propósit l'aparició d'un home, embolicat ab
una capa, al qual se proposa matar també aquesta nit, si
torna per allà a impedir-li sos propòsits. Per això vol que
Paulín l'ajudi; mes aquest se'n desentén.
distret del séti

presenta l'home de la capa. Ludovie va per ferir-lo, y
pot tocar-lo; Ii va al darrera, y sempre ferint-lo inútil
ment. Arriben perseguit y perseguidor a altre carrer, y Lu
dovic consegueix estirar la capa del séu enemic invulnera
Se

no

ble:

apareix,

sota de la capa, una calavera

Val

preguntar-li

Ludovic que qui és, aquella Ii diu: «Jo sóc en Ludovic
Y desapareix, caient Ludovic en terra, esglaiat.

Enio >

At riba Paulín, y troba al séu amo entregat a fondes cavi
lacions: el penediment s'és emparat de son cor, y està re
solt a anar a la cova de Sant Patrici, de que ha oit contar
tantes meravelles desde

plirà la

son retorn a

promesa que feu a son

II landa. Així

com

amic, de tornar-lo a veure,

viu o mort.
trarsportsda a la selva, veYna del llac ont
del Purgatori. Hi arriba Ludovic y troba
a Polonia, la qual voluntat iament s'ha posat a servir de guia
per als peregrins que hi acuden. Altre canvi d'escena, y ens
trobem a la entrada del convent, al fons del qual hi ha la
cova de Sant Patrici. Arriba Ludovic, qui devalla de la bar
ca ab que ha traspassat el llac. Es rebut per dos clergues,
als quals remet les lletres que du del bisbe d'Hibernia, per
La escena és

està situada

a que pugui entrar en la caverna.
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Després de

les reconven
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cions prescrites, li és oberta la porta d'aquella; Ludovic hi
entra, fent protestes de vera contrició; la porta és closa
altra vegada darrera d'ell.
Escena final: la eixida d'Enio del Purgatori, a presen
ciar la qual són duts per Polonia, Lesbia, Filipo y tots els
demés. Els clergues obren la caverna, y apareix Ludovic.
En nom de Déu és

clergues a
que expliqui lo que ha vist, y Enio ho fa llargament. Acaba
lnanifestant el séu desig de quedar-se a fer vida religiosa

requerit pel principal

dels

en el convent de Sant Patrici:

498

Resum de l'estudi sobre el
al Purgatori

§ 23.

De les noticies que hem anat donant, en el transcurs
d'aquestes notes, sobre la bibliografía espanvola del Viatge
d'Owein, tant en son primer estat, com en ses transforma
cions successives, se'n pot extreure el resum gràfic de la
evolució de la llegenda, que apareix aci:

• Y
pues salí de un peligro,
• Permitidme y concededme,

VIATGE

original

«Piadosos padres, que aqui
• Morir
y vivir espere,
• Para
que con esto acabe

D'OWEIN

Ilati de Huc de

Saltrey

(darreríes del s. xii)

» La historia que nos refiere
• Dionisio el
gran Cartusiano
Trad. catalana de

• Con Enrique Saltarense,
• Cesario, Mateo, Rodulfo,

Trad. y

R. Ros de

"David

Roto [y] el prudente
Primado de toda Hibernia,

adaptació de

R. de

Tàrrega
(1320)

» Domiciano Estut
baquense,
• Membrosio, Marco Marulo,
»

Viatge

Perellós

(1391)

Trad. Ilenguadoc.
(del segle xv)

•

Belarmino, Beda, Serpi
Fray Dimas, Jacob, Solino,
» Mensigano, yfinalmente

Trad. castellana
(començos del s xvit)

»

«La piedad y la opinión
• Cristiana
que lo defiende:
»
Porque, la comedia acabe
• Y su admiración
•

Trad. Ilat.

de O'Sullivan

(1621)

empiece.

VIDA Y PURGATORIO DE S. PATRICIO

de fer notar sinó, que tant la historia de Sant
Patrici, com la de Ludovic Enio, en el acte primer, són re
No hem

per

J. Pérez de

Montalván

(1627)

dels troços corresponents del llibre de
drama segueix en sos principals incidents el
cami que l'autor de la novela feu descriure al séu personat
ge principal; y, per lo que fa a la descripció del Purgatori,
és també presa de Montalvàn, reproduint-se en el final que
hem copiat la referencia mateixa, encara que bastant cap
girada per la versificació, de les autoritats que aquell va
aduir en favor de la existencia del Purgatori de Sant Pa
trici.

producció puntual
Montalvàn. El

•

Si volguéssim ara anar fins a la darrera definició d'a
questa llegenda entre nosaltres, hauriem de retreure les
fulles populars, les auques, els romanços, els goigs, etc.;
manifestacions dive; ses de la literatura de canyeta y cor
dill, qui és el darrer graó en la devallada de tota invenció
novelística y la més immediata, per lo tant, a l'occeà de les
'
tradicions, d'ont molts segles abans hagué d alçar - se,
com un astre, el mite del PURGATORI DE SANT PATRICI,
per a descriure la seva òrbita en l'univers de la imagina
ció

popular.

Una manilestació deslligada de tot això, sense relació
descendencia, ni influencia posterior sobre les nostres
literatures, fou la traducció castellana del Guarino Mesqui
no, llibre de cavalleries de procedencia italiana, qui vegé
la Ilum en 1548, o abans (1), y el qual no és sinó una adap
tació de la llegenda del Purgatori a l'ambient eròtic-cava
de

lleresc de la seva

(I)

Gayangos:

època.

Libros de

Cahallerías; pág. LXV.

EL MAYOR PRODIGIO
de

Lope

de

Vega

S. PA FRICIO
Calderón de la Barca
(1635)

EL PURGATORIO DE
de P.

Fulles

populars, en castellà
segles xvol y XIX

dels

EVOLUCIó DE LA LLEGENDA DEL • PURGATORI DE SANT PA
TRICI > EN LA LITERATURA ESPANYOLA

Segons hem anat veient, la narració llatina del segle xii,
470), fou objecte, durant
deguda a Huc de Saltrey
el segle xlv, de dues traduccions catalanes: la de Ramón
Ros de Tàrrega, en 1320, que reproduim per primera vegada
volum (text I), y la que s'atribuí a si mateix el
Ramón de Perellós, en 1397, impresa per primera
vegada, en 1486 (13031.., 482), a iniciativa de l'Eximeniç Y
avui reproduida (text IV).
De la traducció y adaptació d'en Perellós n'arrenquen
independentment tres noves manifestacions literaries, a sa
ber: la traducció llenguadociana, el manuscrit de la qual és
de 1466 (Bist.., 481), que fou parcialment impresa en 1834,
dins les Mémoires de la Société archéologique du Midi de la
France, pel marques de Castellane, y per complet en 1903,
en el nostre
Vescomte
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ginal

de

Saltrey, prengué

peu simultaniament en Pérez de

Montalvàn, per a escriure la seva narració novelesca Vida
r Purgatorio de San Patricio (1627), plasmant el séu perso
natge, que anomenà Ludovic Enio, o siael primitiu cavaller
Owein, sobre la figura del Vescomte de Perellós, en lo que
d'ella deixa translluir la versió de O'Sullivan
487).
La novela d'en Montalvàn seria la font d'ont devallaría
la creació dramàtica de Calderón, anomenada El Purgatorio
te San Patricio, composta devers 1635, si el senyor Menén
dez y Pelayo no'ns hagués proposat una obra de Lope de
Vega com a original immediat de la de Calderón. En aquest
cas és El mayor Prodigio, de Lope, la producció dramàtica
qui recull d'en Montalvàn, directament y exclusiva, el tema
de la vida y aventures de Ludovic Enio; essent la de Calde
rón una mera refundició de la comedia de Lope.
Y, finalment, l'obra de Calderón, per ella sola (o conjun
tament ab la de Lope), engendra les publicacions populars
dels segles xvill y xix, en que són relatades, tantost les
aventures d'Enio, com la seva anada al Purgatori.

APARICIÓ

DE

§ 24.

L'ESPERIT

DE

Procedencia

GUIDO

DE

CORVO

d'aquest text

Una noticia redactada per M. Hauréatt, a propòsit del
llatí núm. 13.602 de la Biblioteca Nacional de
París (1), ens posa al corrent de tot lo que, respecte als
origens d'aquest text català, hauriem pogut desitjar co
neixer.
El manuscrit parisenc conté, en sa pàgina 33, el tractat
Ilatí intitulat Disputatio inter quenulantpriorem ordinis Prae
dicatorum et spiritum Guidonis, text del qual se'n coneixen
ademés bastants altres manuscrits llatina y algunes edi
cions d'una traducció francesa. L'original Ilati mateix ha
manuscrit

estat també

imprès

varies

vegades.

Epoca y

circumstancies de

sols en lo relatiu al nom del personatge. En quant al
uns textes és Torno, per altres Turno,
y per altres, en fi, Corvo: aquest darrer és el cas també del
text català (1). El senyor Hauréatt
interpreta el nom Ilati
nitzat de l'aparegut, suposant que degué dir-se, en francès,
Guy de la Tour, o, tal vegada, Guy du Corbeau.
En quant a la localitat és, sens dubte, la població fran
cesa d'Alais, en el Gard, anomenada Alestum en llatí; uns
textes donen aquesta localitat com allunyada per trenta
llegües de Roma; altres fixen aquesta distancia en trenta
llegües, en vint-i-quatre y en trenta milles, segons els ca
sos, emperó en relació ab la curia romana que aleshores
residía a Avinyó y no a Roma. Encara, que cap d'aquestes
xifres sia absolutament precisa, no per aixó resta menys
identificada la localitat ont degué ocórrer l'aparició de
Guido de Corvo.
En quant a l'any del fet en qiiestió, tampoc és sempre
igualment fixat en els diversos textes: 1301, 1323, 1324,
1334, 1341 y 1423, són els anys que'ns ofereixen les distin
tes versions. La darrera data, 1423, dett ésser de moment
descartada, per quant se sab del prior Joan Gobi que visqué
en el segle xit-. Pot dubtar-se entre les dates 1323, 1324,
1334 y 1341; tot escatit, sembla lo més
probable que la data
del 15 de novembrc de J.113, fixada pel més antic dels ma
nuscrits, sia la data precisa.
tant

llinatge d'aquest, per

Després d'haver tractat a fons aquestes qüestions pre
vies, M. Hauréau en el sén estudi esmentat se proposa
aquesta demanda: ¿Qui és l'autor de la Dispuiatio?A la qual
no dubta en respondre que en Joan Gobi, ab tota seguretat:
ell és també l'autor de Scala coelt, un recull de faules, en sa
major part demoniaques, extretes de diversos autors y re
unides ab intenció moralitzadora; y aital és també la doc
trina de la Disputatio.
¿Hem de creure en la veritat del fet relatat en aquesta?
¿Tingueren com a veritat absoluta Jaume de Vitry, Cesari
y Esteve de Borbó fotos les coses d'un ordre semblant de
que ells se feren narradors? « Creure-ho així fóra ofen
'dre'ls' —diu M. Hauréati; la opinió del qual és: que aquells
autors, havent oit referir tal o qual miracle, devien pre
ocupar-se ben poc de

La lliçó del manuscrit 13.0O2 comença de la manera
següent: « Augustinus, in lihro De Fide ad Petrum dieit: Mi
• raculum cst
quidquid arduum vel insohlum super faculto
1 cm hominis admirantis ad fidel roborationem 111 » De mo
ment ja podrem observar que això concorda ab la ratlla 13
y següents del nostre text català.
Més endavant continúa: « Anno inearnationis suac (çó és,
• de
Jesucrist) millesimo CCCXLI, decimo septimo dic mensis
»
decembris, in civitate Atesti, quae jam Verona vocatur, quac
distat a curia Romana per triginta leucas, obill quidam ei
» vis, nomine Guido de Torno,» Això encara, salvant
algu
nes discrepancies de que'ns farem càrrec tot seguit, respón
al text català. La identificació, doncs, del nostre tractat so
bre l'APARICIó DE L'ESPERIT DE GUIDO DE CORVO ab l'opús
col llatí de que's tracta, no dóna el més petit lloc a dubte.

§ 25
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pels
Jeanroy y Vignaux; la traducció castellana,
feta a començos del segle xvu, la qual romàn encara inè
dita (1303L., 484); y la traducció llatina de O'Sullivan, im
presa en 1621 (13"., 486).
De la versió llatina de O'Sullivan y de la narració ori
senyors

l'aparició

Els diferents textes llatins y francesos no estàn d'acord
respecte a la localització y a l'època de la Dispulatio, ni

l'aventura els semblés
seva
«

comprovar-ne

la

certesa, mentre

digna d'ésser escrita,

per raó de la

exemplaritat.

Emperó

—

segueix escrivint l'autor de la noticia que
prior Joan Gobi no és pas el mateix.

- extractem — el cas del
•

Podem ben admetre que la muller y els amics del difunt
prengueren per la veu d'aquest un soroll que oiren una
• nit o varies nits continuades,
y que anaren, tots plens
• d'espant, a consultar un fet tant
singular ab el prior Joan
Gobi. Emperó no hi ha lloc a dubtar de que aquest hi afegi
«tot lo restant. Lo restant, doncs, és una pura ficció.
» Certament, se fa difícil d'admetre
que'l prior, al contar
això, no tingués la intenció de fer-ho creure: desde'l punt
• de vista de la nostra
moral, aital propósit és ben censu
rable; emperó no fóra lo mateix segons la moral del se
» gle xtv. Avui tota mentida ens repugna; a la edat mitja,
mentre fos fet ab bona intenció, se podia mentir sense
Ni tant solament se'n deia mentir d'això, com sia
•
que la novela y la historia eren sovint preses l'una per
• l'altra. L'amor de la veritat per la veritat mateixa és una
'cosa del tot moderna.»
Fins aquí és tot lo que a nosaltres ens interessa de la no
ticia de Mr. Haureau sobre el manuscrit llatí de París.

(1) ,Voti res el extraits des Manuscrits de la Bibliotheque
,Nationale.., publiés par
National de Francc; Tome
trente-troisième (Paris, 1890); pàg. 111.
3-1914

(1) Hem donat un extret de l'Aparició en
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§ 26.

ducció de la coneguda narració llatina del Petrarca, deguda
a B. Metge, sots la rúbrica segilent, escrita de mà més mo

El lext català

Heusaquí la descripció del còdex
la traducció catalana de la Disputa.

qui

ens ha conservat

Se tracta del manus
crit 21-3-2 de la Biblipteca Universitaria de Barcelona. Es
de les darreries del segle xv; consta de 136 fulles, de
145 X 210 mm., y conté els següents materials:
a) Foli 1: [Trac/al sobre Scipio
Després d'una
primera fulla en blanc, y d'una segona ab una taula incom
pleta del volum, comença aquest text: « Tractat dirigil al
» molt alt scnyor lo
senyor don Alfonso, Duch de Gandia, re
duhit de
en vulgar, sobra to Rahonament fel entre Scipio
• Affrica e Anibal, e la batalla entre ells
seguida, en lo prin
» cipi del qual es mostrade la instabilital e pocha permanencia
de Fortune e altres cosas seguents.» Ocupa fins al fol. 39.
Aquest opúscol és obra del valencià Antoni Canals, y ha
estat ja publicat imprès per dues vegades, la darrera per
nosaltres mateixos dintre la «Biblioteca Catalana» (1).
b) Foli 40:1Somni de Bernal Me/ge.] Cómença en aquesta
plana el conegut text de l'escriptor barceloní, ab la rúbri
ca, refeta d'una mà posterior: « Htstor. Del Sompni de Bat.
» Metge. Libre primer. » L'obra d'en Metge té quatre llibres,
y el darrer d'ells acaba precisament en la primera cara del
fol. 100. Ha estat impresa varies vegades, y tíltimament en
la nostra • Biblioteca Catalana», ab altres obres del propri
autor (2). (Vegi's BIBL., 287-292.)
Foli 101: [De la animal Aquest tractadet apareix
sense títol, y comença: «Lo primer hom Jou formal en la re
• gio de Orient... »
Ocupa fins a la plana 103 v. Fou publicat
per en Mariàn Aguiló (3).
d) Foli 105: [Armució DE L'ESPERIT DE GUIDO DE COR
VO.i El text de que's tracta ve anunciat desde la plana ante
rior (104 v.), en lletra d'una mà més moderna qui escrigué:
«

Qualsevol qui sab legir se aprofitara molt la sua anima en
guardarse de peccar legint tol aquest trac/a[l] que comença
en la fulla ce.
acaba en full
per molles coses que
• ablene.ven lo cors del home.» L'obra objecte del nostre es
tudi acaba realment en el foli 122; emperò al girant full, se
llegeix encara: «La seguent lelra es sobra la apparicio de la
» arma den Guillenz dez Corp o de Coruo, la qual fou tramesa
» al bisba de Mallorque e es conforma en mol/as cosas ab lo
»que demunt es la lochat de la dita apparicio.»
e) Foli 123: [Informació, en Ilad, sobre la Aparició de G.
de Corvol Heusaquí el començament d'aquest text: • Reue
• rendo in Christo patri domino Guidoni, /)ei gratia episeopo

derna: Historia de las bellas virluls per Francisco Petrarea.
Text imprès ja diverses vegades, y, darrerament, formant

part del nostre volum de les obres d'en Bernat Metge.
Acaba en el foli 136, darrer del manuscrit. (13"., 247-249.)
Com s'haurà pogut veure, ab la publicació que nosaltres
fem ara de l'Apaurció DE L'ESPERIT DE GUIDO DE CORVO, ja
no romàn rès català inédit en el manuscrit que acabem de
descriure.

Concretant-nos, per acabar, al text català de l'APARICIti
DISPUTA, farem notar que en aquest la data de l'esdeve
niment pot ésser el 16o el 15 de septembre de 1324, segons
s'accepti la lliçó del títol o la de la narració mateixa (li
nees 6 o 30). Cal fer constar, emperò, que en abdós indrets
del nostre manuscrit original, aquest apareix esmenat, ha
O

en cl
vent-se escrit de primera intenció,
en el text. Es difícil dir si fou el ma
títol, y
teix escrivent o una mà posterior, qui degué raure una C y
una
del primer lloc y una C del segón, per a deixar en
abdós la data igual de
que ara s'hi llegeix,
d'acord ab una part dels textes llatins.
La localitat hi és anomenada Alexi (en lloc d'Ales/i), y se
Ii dóna per equivalent la moderna ciutat de Bolunya, com
ho fan també, erradament, alguns manuscrits llatins (1).
També resulta estrafet el cognom del prior Joan Gobi,
el qual és dit Joan Gos.
Apart d'això, entenem, com ja tenim dit en altra oca
sió (2), que'l text català de la Disputa és una bella mostra

d'estil catalanesc, distingint-se de la generalitat de traduc
cions d'aquest genre, fetes quasi sempre ab més piadosa
intenció que bon gust. En aquest sentit, doncs, l'APARICIÓ
DEL SPERIT DE G. DE CORVO és sens dubte la peça més lite
raria del present volum.

»

• Maioricarum...

ct lotius

sacre

pagitte egregio professori

omnibus, frater Bernardus de Riparia, ordinis pre
dicatorum, familiaris reuerendi patris amici vostri carissi
mi domini (.'ardinalis de l'eliagrua, se totum cum rccomen
datione humili ac dcuola. Reuerende paler el domine, 'o bis
scribere et signifficare volui quoddam mirabile quod non
suis in

»
»
•
•

• recordor me audisse nec

legisse

ila continualum dia/ mc, si

presentirolulo continenta que omnia plenarieveritatem
» conlitzere, secundum quott domino summo Ponliffici est hos
» lensum el donzinis Cardinalibus per rotirlum infrascrip
» lum.» La narració qui ve tot seguit ens ha semblat no dis
crepar en substancia del text català que ja coneixem; acaba
» cut in

en

el foli 128 (4).
f) Foli 129: [ Valter y Griselda.] Compareix aquesta tra

VIATGE D'EN PERE PORTES

§ 27.

A

L'INFERN (3)

Procedencia d'aquest text

Els diferents manuscrits de que tenim noticia del VtAt(,1
L'INFERS coincideixen en situar aquesta narració en les
primeres anyades del segle xvii. Emperó l'any precís dife
reix entre uns manuscrits y altres, com veurem.
En Vidal y Valenciano, qui fou el primer en publicar una
edició crítica del text qui ens ocupa, pogué disposar de
tres manuscrits, dels quals dóna les segiients referencies:
A

vila
1) «Cas raro que succehí a un tal Pere Porter, de la
Tordera, que entrà y eixí de l'infern l'any 1608'; títol
al qual precedeix la següent noticia o advertencia: »Habent
» me vingut entre mans una copiada una deposició que Pere
• Porter, de Tordera, del Comptat de Cabrera, havia feta
• devant lo Comissari del St. Ofici, mossen Joan Teixidor,
de

Blanes, antes de tornar la copia a
volgui primer informar-me ab lo
• mateix Pere Porter, que encara vivia, si lo que contenia
» aquell papé era veritat; y aixís lo 1.` de 8bre del any 1621
'II aní a parlar en sa casa de la vila de Tordera, ab lo
• Prevere y Beneficiat de
• qui me la havia deixada,

J. Pijoan (Anuari d;
(1)
bre

,Vovelari Calala dels segles XIV a XVIII: Tracta/ so
Anibal (Barcelona, 1910).
Les obres d'en Bernat Me/ge (Barcelona, 1910).
Recull de Eximplis e ,lliracles,gestes e faules (Barce

Scipio y

(2)
(3)
lona, 1881); vol. II, pàg. 344.
(4) D'aquesta lletra llatina sobre la Disputa/jo n'hi ha
un altre manuscrit, del segle xiv, de que va donar noticia en

d'Estudis Catalans, MCMVII,
en
370). Se tracta del còdex núm. 167 de Ripoll, guardat
l'Arxiu de la Corona d'Aragó, el qual conté diferents escrits
en Ilatí y en català.
(1) Pot veure's també, sobre aquest particular, l'estudi
de M. Hauréau.
(2) Estudi historich e crilich sobre l'anliga novela calala
na (131nz.., 237).
(3) Vegi's l'extret, BIBL., 237-238.
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P. F. Climent de
»
•

Tordera, religiós caputxí, lo que'ns es

plicà en un camp, baix
deposició, y lo que se

d'una pomera. Li llegí tota esta
contenia en ella, y Ii diguí si era

» veritat lo que allí estaba
> afirmà que era la
dels Srs.
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contengut, y ell me respongué y
propia deposició que havia fet devant
Inquisidors, y que tot era veritat, exceptat que

• no havia estat en l'Infern tant com allí

deya, y sí sols deu
dies, so es: desde la vigilia de St. Bartomeu fins al 1 r dia
• de 7bre, que es St. Daniel,
y aixis estaria equivocat que
» en nom de St. Daniel digueren St. Miquel. Y prou es així
▪ per lo que ditt ell, que estigué en vila de Morvedra, en
» lo Regne de Valencia, més d'un mes per cobrar les forses.
» Si fos estat
per St. Miquel, no hauria pogut esser per Tots
Sants en Hostalrich y en Tordera; y aixís per St. Miquel
se posà en camí per venirsen a sa terra. Y me digué que
•
passa a Montserrat. Y aixís jo, F. Francesc de Canet, vila
'del Roselló, en la Vall Espir, religiós caputxr, sabuda la
» veritat, me determiní de copiarho a major honra y gloria
» de Déu N. S. Lo

qual com passà

«

Cas raro de un home anomenat Pere Portes, de la
Tordera, que vivint entrà y axi del Infern, y es com
» se segueix.'
Se tracta d'ttn quadernet de 16 pàgines (1), despreses d'un
volum més copiós, del qual conserven encara l'antiga pagi nació, de 448 a 463. La nota qui ve a continuació del títol
és, ab lleugeres variants, la de fra Francesc de Canet qui
4)

«vila de

apareixia

en el manuscrit primer d'en Vidal.
aquest text, doncs, el que nosaltres hem pres per
base de la nostra edició, intercalant-hi, en els llocs indicats
per claudàtors, alguns elements desapareguts en el nostre
trasllat, qtti devíen figurar en un o altre dels que pogué
usar el nostre predecessor. No hem cregut necessaria una
extracció puntual de variants, per la poca importancia del
text de que's tracta; limitant-nos a deixar remarcats en Ile
tra cursiva alguns castellanismes inacceptables: antes, des
pués, etc.
Es

es d'esta manera.'

2) .Relació que fett Pere Porter, pagès de la vila de
» Tordera, prop d'Hostalrich, de que avia estat en el Infern
» desde'l dia de la vigilia de Sant Bartomeu fins el dia de
» Sant Miquel de Septembre de l'any 1608, yde lo que rilli va
• vettres. » Acaba: « Aquest llibre s'es traslledat de un altre
• scrit de ma, viii a 22 de juny de 1046, per Benet Vila, stu•

Com a mostra de la popularitat assolida en el nostre
país per aquestes narracions de caràcter

• diant en Girona.'

ta barceloní dels hereus de

3) • Compte y relació d'un espantós viatge que feuPere
Porter, natural de Tordera, Vescomtat de Bas y Bisbat
de Girona, a 23 d'Agost de 1618.
Acaba: «Copiada per
• Miquel Torradeflot, del poble de La Granada, als 13 de
•Juliol de 1795."

Algodoneros».

al

Disposant d'aquests tres textes, y donant la preferencia
primer, com ho mereixia per ésser el més antic y venir

autoritzat per la declaració
senyor Vidal

Renaixensa

publicà

de fra Francesc

una edició del VIATGE en

fent-la

precedir

Canet, el
1876, en «La

de

d'un sétt estudi intitolat

El

Inón invisible en la Illeratura ealalana

(1).
editor, després d'examinar les produccions lite
raries ab que compta la nostra literatura relatives al món
invisible, com ell l'anomena, y havent remarcat la insisten
cia d'aquest genre literari en presentar l'Infern ple de
persones d'importancia y posició elevada, conclou de la
El docte

manera segilent: • Però, prescindint d'això y fixant-nos so
» lament en la part literaria, hi ha motius sobrats per a sos
»
pitar que l'autor del VIATGE D'EN PERE PORTER era prou
» coneixedor de les obretes del genre a que pertany la que
» estic examinant, y potser fins el poema del Dant, ja que
»

freqüentment

se val dels

medis empleiats

ab

insistencia

aquest. »
Nosaltres, per raons. exposades en altre lloc (2), ens in
clinem a creure quel VIATGE és més aviat un producte de
les idees populars tradicionals sobre l'Infern, sense cap
influencia literaria determinada.
«per

§ 28.

§ 29.

Un eromanço de cego, del segle XVIII

esmentarern una fulla

popular,

de les darreries del se

gle xvill, que'ns ha vingtida a les mans, ab el peu d'imprem

Joan Jolis

• en la calle de los

Se tracta d'un romanç de cec, en castellà, imprès en un
plec de vttit pàgines, de 16 X 22 cm., y decorat ab uns gra
vats de fusta d'exectició sumament tosca. Comença ab el
segiient sumari en prosa:
« Nueva relacion y cttrioso r»mance, en que se declara
• como un cavallero, natural de Tarragona,
por sus trave
• suras dexó stt Patria
y Padres, y se fué á la Corte del
Emperador de Alemania, en donde tomó plaza de Soldado;
» y por sus buenos servicios le honró su Magestad con el
•
empleo de Capitan. Refiere como á los 58 años de su edad
•

pidió licencia

a su magestad Imperial para bolverse á su
Patria; y, concedida que fué, halló stts Padres difuntos y
• su patrimonio enagenado; y, puesto en litigio, ttivo infeliz
• sentencia. Por lo que la Divina Magestad permitió que un
» Demonio lo entrasse en el Infierno, para que un Conde
» nado declarasse donde estavan los papeles instrumentos
» de su legítima. Sucedió dia 4 de Enero 1 57. Primera
» parte. »
Aquestes indicacions serien suficients per sí soles, si els
versos no vinguessin encara a corroborar-ho, per a fer
•

veure que la narració de que's tracta no és sinó una remi
niscencia de la hist iria del cavaller Enio, que tenim ante

Emperò la substitució d'unes localitats
altres, y la vaga semblança que conserva del perso
natge d'en Montalvan, deixa creure que no's tracta propria
ment d'una imitació literaria, sinó d'un rifacimento establert
de memoria.
El romanç té una continunció, que comença en la ein
riorment estudiada.
per

quena plana del mateix plec de que hem donat compte:
• Segunda parte en que prosigue la historia del mencio
• nado Cavallero: dase cuenta como, por permision de Dios,

Fi nostre text

l'rocedeix d'un manuscrit del segle xvit, distint dels tres
posseía en Vidal y Valenciano, emperò que fou ja cone
gut dels editors de la reimpressió feta per • L'Avenç»:
que

(1) Reproduits fa pocs anys, l'estttdi y el text del
en la • Biblioteca Popular de L'Avenç • (Barcelona, 1J-416),
formen el vol. 59 de la susdita biblioteca.
erílich sobre Pattliga novela cata
(2) Estudi histàrieh
lana (Bitu..., 238).

encontró con el Demonio, el qual lo Ilevó engañado á un
bosque en donde se abrió la tierra y baxaron á los infier
• nos, donde vió al Condenado que le havia negado los pa
• peles é instrumentos de su legítima. Tambien refiere
• como salió por una cueva junto al castillo de Murvieclro,
»

(1)
Mata.

3-1914

En poder del bíbliòíil

barceloní

senyor

Lambert

individuales noticias que verá el curioso Lec
Sucedió dia 4 de Enero de 1756.»
Aquesta segona part és, positivament, una glosa del Ili

• con otras
» tor.

bret del VIATGE D'EN PERE PORTES A L'INFERN: com a detall

característic, hi queda encara la eixida de les regions sub
terranies, per Murvedre, en el Regne de Valencia.
Creieln innecessari donar una mostra dels versos d'a
questa » historia', per la manca absoluta de valor literari
ab que se'ns presenta; els qui recordin haver vist, per les

places, la colla dels oients aplegats entorn de la se
no tro
nyera bàrbarament historiada d'un rapsoda popular,
baràn que a les composicions d'aquesta mena els sien preci
nostres

sos grans

refinatnents literaris.

V ISIÓ FRAGMENTARIA

§ 30.

Procedencia d'aquest text fragmentari

descriure en altre lloc el manuscrit núm. 83 de Sant
sots la
Cugat del Vallès (B0-0.., 473), hem deixat senyalada,
estra
lletra m), una fulla que aquell conté, al final de tot,
nya als demés textes del códiç susdit.
Havent-nos estat senyalada pel nostre bon amic F. Mar
torell, en altre códiç de Sant Cugat, la existencia de set fo
Al

aquella, hem pogut comprovar que
constitueixen els restes d'un text català perdut,
relatiu a una visió d'ultratomba, distinta de les ja cone

lles
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més semblants an

troba transportat al cim d'una montanya,
dóna, acompanyada de
dues donzelles. Nou oferiment, inútil, d'aquestes al viatger,
el viat
per a estalviar-li el pas del pont més amunt referit;

d' aquestes fulles, ordenades segons lo
que'm deduit del propri context, ens ha semblat suficient
ment interessant per a ésser publicat, sots forma d'apèndix,
a continuació dels textes qui integren el present volum.

fórmula de sempre, y es

Argument de

la visió

Una exposició sumaria de la part conservada del text
la identificació del
ocupa podrà facilitar, tal volta,
mateix; cosa que nosaltres no hem pogut arribar a obtenir.

qui ens

Heuse'n aquí l'extret:
Fulla Al El viatger ha arribat a un monestir, y dotze
Resen
monjos del mateix l'acompanyen a una illa propera.
una missa. El viatger és conduit professionalment a la porta
[del Purgatoril y introduit a les regions d'ultra vida. Això
mes de septembre de 1350 y lanis. (Data quasi ille
fou

pel
gible en el manuscrit.)
Li apareix un home blanc, qui s'enduu el visitant vers
una ciutat resplandent, a la qual arriben després d'ascendir
de cent graons. Entren a una casa,
per una escala obscura,
dins la qual l'acompanyant senyala al viatger una certa ca
dira, ordenant-li que s'hi assegui. Apareixen dotze monios,
al viatger, per
un dels quals porto mitra pontifical y parla
a prevenir-lo de les
en el transcurs del
cant-li la fórmula o

tentacions y proves a que serà sottnés
viatge que acaba d'empendre, comuni
exorcisme per a eixir en bé d'aquelles.

els dimonis.
el sén amor,
[Falles B y C.I Una dóna brinda al viatger
induint-lo a preferir els delits que ella s'ofereix a procurar

,Npareixen

en Iloc de les penes qtt.

l'esperen. Aquestes

són repre

sentades per una gran fornal al cim d'un castell y per un pont
de dificilfssima travessía, damunt d'aigiles bullentes, pobla
la fór
des d'alimanyes de tota mena. El viatger pronuncia
mula consabuda, desapareixent la tentació y salvant-se
del torment de la fornal, qui el menaçava.

troba a l'altre cap del pont, sense

damnatge.
blanca, qui ofereix al viatger
tovallola per a conduir-lo a una vall verde
jant, en la qual hi havía un riu, ple de damnats.
[Fulla D.] El visitant, acompanyat del prohom, arriba a
un castell, a la porta del qual veu un Ilit y una cadira mag

Apareix

un home de barba

l'extrem d'una

nífics; emperò sota de llur magnificencia amaguen carbons
fognejants. El prohom ditt al viatger confidencialment a
quí eren destinats aitals llit y cadira; emperò al viatger no
li és Ilegut divulgar-ho.
Després arriben prop d'altre seient, ocupat per un Rei,
a qui el viatger coneix prou. Una corrúa d'homes y dónes
són
passa per davant del Rei, fent-li diverses presentalles:
els pobres als quals en vida el susdit Rei feia almoina; la
cadira del Rei és de foc, y ve obligat aquell a seure-hi tres
hores diaries.

D'ací, passen a altra cambra, ont troben una Reina, sub
fins el pit dintre una caldera de pega bullent, ab

mergida

dos dracs damunt del cap...

[Fulles E y F.] Altra tentació, intentada contra el viat
estol de dónes de setze anys, hermosament

ger per un

agençades. Una d'elles dirigeix la paraula al viatger, fent-li
veure els perills que l'esperen, si no accepta els plaers que
elles Ii ofereixen. El viatger exorcisa a les tentadores, y
és apresat dels dracs y altres besties qui volen devorar-lo;
d'aquestes també, ab la oració de sempre.
se troba en un prat ple de verdor, ont altres
dónes, més ricament habillades encara que les d'abans, Ii
brinden plaers y riqueses; menaçant-lo, de lo contrari, ab
surt
multitut de serps y besties qui el devoraràn. L'home se
de la tentació y del perill, pel procediment habitual.
Altre prat, y altres dones, més hermoses que cap de les
anteriors. Se repeteixen encara les escenes ja conegudes.
hi ha un
El viatger se troba en una plaça, en la qual
monestir de dones, les quals l'inviten a entrar en el llur mo
se lliura
El

§ 31.

se

altra volta la mateixa

un gran
ger se senya, dispost a entrar en el pont, emperò
cavaller negre Ii en priva l'accés, menaçant-lo de precipi
tar-lo al riu bullent. El viatger invoca a Déu, mitjançant la

entre totes

gudes.
El contengut

seguit
apareix

Tot

ont Ii

viatger

nestir; emperó el sollicitat se'n malfia, ab raó, y evita el
deixar-se tentar, repetint la seva oració.
Arriba el nostre home a un camp mólt ample, ont brolla
l'encarre
una bella font. Una dóna viuda, mólt hermosa, és
al viatger; aquest pot veure la pena qui
una gran roda voltada d'alimanyes, qui devoren,
el
al pas, tots els condemnats que poden atrapar. Emperó
viatger se desfà de tot, com sempre.

gada de
l'espera:

tentar

Encara el visitant détt ésser objecte d'una nova tenta
a l'ombra
ció, per tres dónes, qui s'estàn jugant a escacs
el text
d'un bell arbre; emperò, en aquest punt, se'ns acaba
del darrer fragment conservat de la visió o viatg2.

reminiscencies d'altres textes (especialment de
la po
Tungdali) que tant abunden en aquest, y per
quíssima varietat de recursos de que disposa el narrador,
no devia ésser
ens fa l'efecte de que la Visió fragmentaria
de
més que una glosa dels temes habituals en aqttest genre
narracions; essent, tal volta, la seva redacció obra d'algún
moralista català del segle 30v. Aixó ens ha semblat poder
no's
conjecturar, respecte del text en qüestió, en tant que
un original Ilatí del qual fossin traducció els
Per les

la Visió

pugui precisar
fragments apuntats.
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La Biblioteca

de

Catalunya

El dia 28 de maig de 1914 fou
inaugurada ofi
cialment y solemne la Biblioteca Nacional de Ca
talunya, installada en l'antic Palau de la Generali
tat, allà mateix ont, d'alguns anys ençà, té el sén
hostatge el ja benemèrit Institut d'Estudis Catalans.

Complement d'aquest
la

ve a

ésser,

en

certa

manera,

Biblioteca suara oberta a l'activitat dels estu
diosos.
Entenem haver registrat, al donar compte d'a
quest fet, una data memorable per a la nostra
Patria, com sia que a hores d'ara Podem tenir per
reconstituit el cervell collectiu de Catalunya.
La nostra teoría és aquesta. Ahir les institu
cions de caràcter literari y artístic, corn els
Jocà
Florals y l'Orfe6 Català, s'encarregaven de la mis
sió de fer-nos sentir els batecs del cor de Catalu
nya; la Patria continuava existint, ab tot y la in
consciencia d'una gran part dels séus fills, qui
s'havfen acostumat a ignorar se ells mateixos.
Un segém moment de la nostra renaixença ve
representat per la creació d'aquestes institucions
de cultura, l'Institut d'Estudis Catalans, la Biblio
teca de
Catalunya, qui formen Forganisme defi
nidor de la nostra idealitat futura. Aquesta reor
ganització cerebral era tan indispensable, que si
fins ara el Catalanisme havía
pogut desenrotIlar
una acció feconda en un ordre
quasi exclusiva
ment sentimental, era mólt perillós per a la seva
acció successiva que no comptés ab una defini
ció de principis, raonada, conscient, que Ii perme
tés avençar ab aprofitament integral de les seves
forces, y, sobre tot, sense desviar-se del séu objec
tiu. Després de la noció de la vida ve la noció del
coneixement.
La tercera etapa, la del demà, serà la d'una acti
vitat política nacional. Catalunya, fins ara, no n'ha
fet de política per a ella mateixa: tot lo
que en
aquest sentit porta fet no ha estat sin6 treballar
per a arribar al resultat que avui constatem, aixó
és, a la desamortitzaci6 dels séus elements directius,
rehabilitant, per dir-ho així, els órguens cridats a
realitzar unes funcions que Catalunya havta deixat
de complir per ella mateixa
y Ii eren suplertes de
f6ra estant. Es a partir d'ara, y no abans,
que la
nostra Patria pot aspirar a exercir la seva política,
una política nacional.
La creació de l'Institut d'Estudis Catalans, se
guida de l'apertura de la seva Biblioteca, són
coses que tots hem
d'agrair an aquest home qui es
diu N'Enric Prat de la Riba. No és de cap ma
nera fer acte interessat de servilisme
anomenar, ab
totes les lletres del séu nom, al qui és avui el pri
mer President
de la Mancomunitat de Catalunya:
per damunt de lo que puguin pensar d'ell els amics
y els no amics, els correligionaris y els de l'altra
banda, és precís (y per a nosaltres grat) reconèixer
que l'autor de La Nacionalitat Catalana(BIBL., 74),

ab una perseverancia y una tenacitat
que sols po
den néixer d'una convicci6, arreladissima, ha obert
una era nova
per a la nostra Patria, ab la fundació
d'aquelles dues institucions, destinades a naciona
litzar la cultura catalana,
que fins ara devenía estè
rilment híbrida confonent-se ab una activitat cultt
ral estranya a la nostra.
Concretant-nos a l'Institut d'Estudis Catalans,
ens és plaent reconèixer
la eficacia grandíssima
que té ja actualment en això d'imposar arreu el fet
d'una mentalitat y d'una cultura catalanes, distin
tes y independents fins a cert punt de la cultura
oficial de l'Estat Espanyol. Les
publicacions de
l'Institut, fetes en català y trameses a tots els cen

_

E. PRAT

DE

LA

RIBA

(nat 1870)

tres inteHectuals del m6n, van a hores d'ara difo
nent y fixant un concepte de
que farà

possible

Catalunya,

dia consagrar una diferenciació polí
tica de que fins ara no més podtem tenir concien
cia nosaltres mateixos. Catalunya existirà desde
ara per a mólts
qui al) prou feines havlen esment
del séu nom.
Y, en quant a la Biblioteca de Catalunya, con
vé posar ben clarament el concepte de que no és
una biblioteca més a la nostra
terra, sin6 la BIBLIO
TECA de la nostra Patria
y l'empori de la nostra
espiritualitat futura. Als qui es tinguin per dit que
de biblioteques, poques o m&tes, y de més o
menys bones, ja n'hi havten aquí, y que'l fet d'una
biblioteca més no és de tan gran trascendencia
com nosaltres volem suposar, els invitarem a se
guir un breu raonament que anem a fer.
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Barcelona compta ab la Biblioteca de la Uni
versitat, que l'Estat anomena Provincial y Univer
sitaria. Es un dipòsit importantíssim de llibres,
format ab els fons procedents de les extingides bi
blioteques monàstiques de la nostra Ciutat. Està
mólt ben servida, y els investigadors de la cultura
catalana hi troben sempre un afectuós acolliment.
Els bibliotecaris actuals, formats més a la moderna

que'ls

disposició

anteriors,

tenen sense reserves a
estudiosos tots els materials de la casa. Em

dels

té medis de fer
però
noves adquisicions; és com una vella nau abando
nada en mig de la mar, sense comunicació ab la
vida mondial. Els vaixells moderns passen al cos
tat d'ella sense deixar la participar del moviment
la Biblioteca Universitaria

no

qui

els impulsa.
L'Arxiu de la Corona d'Aragó és indicat y únic
quasi per als estudis històrics de la nostra Patria.
La casa compta desde fa poc ab una biblioteca
auxiliar que era del tot indispensable. S'estàn fent

catàlegs y organitzant dependencies
les quals un petit museu històric. El servei en
zel
aquest Arxiu sempre ha sigut bo, y, a favor del
de que's senten posseits els nous arxivers, ten
noves,

deix

a

millorar encara, fins al punt de que,

entre

a

no

trigar gaire, serà un dels establiments més ben or
ganitzats d'Espanya. Aixt y tot, la seva missió és
essencialment retrospectiva. Allà hi ha fixada la
nostra historia; el nostre pervindre no'ns hi pot
ésser revelat sinó com una aspiració platònica y
sentimental

a

devenir altra volta lo que fórem,

sense

parlar-nos, emperò,

poden

menar.

dels camins

que'ns

tal
consagra la nostra independencia espiritual,
com convenía als destins futurs de la Patria Cata
lana. Es aquest, ademés, l'Unic camí per assolir a
concreció d'un Ideal ibèric ab la participació equi
tativa de les tres

lloc. El nostre raonament se
el
fet de que, ni la Biblioteca
redueix a establir
Universitaria de Barcelona, ni l'Arxiu de la Coro
na d'Aragó, ab tot y llur importancia excepcional,
poden servir per a relacionar a Catalunya ab el
restant del món. Oficialment, no hi ha en tota Es
anomenat en

peninsulars.

De la concisió
Un llibre, que fa alguns anys tenim llegit v
ens ha sollicitat avui novament.
una senyal de plana deixada entre els séus
— ens ha
fulls — un vulgaríssim bitllet de tramvía
centésima
vegada, d'això
portat a la lectura, per
del
francès:
mot
traduim
per
mot,
que,
El rei Ptolomeu havent demanat a Euclides

rellegit,
obert, y

»
»
»

que Ii fes més avinentes les matemàtiques, aquest
respongué: — No hi ha camí reial en geonte

(1).
Aquesta

trta»

apotegma és un model de concisió.
Tenim un amic qui, sense pena, sabría desenrot
llar aquelles dues dotzenes de mots, a estil de Ser
nu, de les set paraules; y no sería difícil que algún
dia provés de fer-ho. Emperò nosaltres no li per
donaríem mai.
En canvi, sempre més hem recordat ab goig
una dita d'un escriptor català prou conegut, qui,
abans de llegir-nos a alguns amics un document
de redactar,
que en nom de tots s'havia encarregat
s'excusà de no haverlo fet més breu, per la manca
de temps.

Exlibris

parlarem

qui

races

hi

dels altres establiments d'aquest
ni d'algunes bi
genre que hi ha a la nostra Ciutat,
Vich y Vilanova,
els
de
museus
com
blioteques y
no tenen, ernperó, la importancia dels que hem
No
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primer

intellectual,
panya sinó un sol centre d'activitat
les úni
d'allà,
és
a
les
v
biblioteques
Madrid;
que
nuclis
ab
els
directa
ques qui mantenen relació
intellectuals estrangers, van a parar exclusivament
els llibres y publicacions que la ciencia oficial y
extra-oficial de tots els països produeix sense des
ha estat
cans. Per manera que, desde Barcelona,
co
fins ara impossible enterar- se de móltes coses,
nèixer certs llibres, servir-se, en una paraula, dels
elements copiosos que la internacionalitat de les
relacions savies procura a Madrid exclusivament.
oficialment dis
a Lisboa, centre d'una cultura
tinta de la espanyola.
La institució a Barcelona de la Biblioteca de
Catalunya ve a determinar la formació d'una ter
cera capitalitat intellectual dintre la Península, y

moderns,

per

J.

Triadó

La publicació, durant els anys de 1903 a 1906,
de la Revista Ibérica de Exlibris
161) re
de l'exlibrisme
d'exacerbació
el
presenta
període
que
peninsular a favor de les corrents artístiques
havien fet d'aquest adminícul bibliogràfic, consti
tuit per la marca de possessió del llibre, una de les
de les arts del di
manifestacions més

exquisides

buix y de

la

reproducció. Catalunya s'anticipà,

altres coses, y fou la qui determinà aquell
esclat exlibrístic, que s'estengué arreu de la Penín
sula Ibérica. Tothom aleshores volgué posseir un
llibres.
exlibris; o mólts. Fins els que no tenten cosa
an
El col leccionisme contribuí també bona
donà
com a resultat la crea
moviment,
que
aquell
bi
de
de
d'un
nombre
incalculable
marques
ció
blioteca, superior indubtablement al nombre real
dc biblioteques. Actualment l'exlibrisme ha devin
entre nosaltres una cosa més raonada. Y l'ar
com en

gut

tista en Josep 'I'riadó és encara el dibuixant per
D'ell
excellencia d'aquesta mena de composicions
512 a r).
són les que reproduim en a!tre lloc
el eurio
(1) Mathématiques et Mathématiefens; pensées
180.
stlés recueillies par A. Rebière (París, 1898); pàg.
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"El catala de La Mancha" d'en Rusifío1
En Rusiñol és el model més acabat de l'escrip
per vocació. Vocació vol dir, en aquest cas,
possessió d'aptituts especials per a la literatura, a
espatlles de tot professionalisme y de tota iniciació;
es, en una paraula, el conreu de les Iletres per pro
cediment intuitiu.
Aixt ens trobern en presencia d'un escriptor
qui sab divertir, qui sab interessar, qui fins sab emo
cionar; y tot això obtingut per procediments per
sonals, com de qualitat innata qui s'és posada de
manifest al punt just de tenir-la d'aplicar, sense
avís previ, ni preparació metoditzada, ni disciplina
de qualsevulga mena tendint a facilitar-ne la eclo
sió. 1`,2uín dia y per quina raó el nostre Rusifiol se
sentí convertit de pintor en home de lletres? De se
gur que ni ell mateix sabría dir-ho.
Emperò el fet és que en Santiago Rusiñol figu
ra, avui per avui, com el més popular dels nostres
escriptors. Ell compta ab un públic nombrós qui
l'aplaudeix en el teatre, qui el llegeix assiduament
en el llibre; y el literat té present, quan escriu, el
séu públic especial, al gust del qual s'adapta sense
esforç. Caldría retrocedir fins als temps d'en Fre
deric Soler, per a trobar un altre autor català y
un altre
públic, qui tant íntimament se compene
tressin.
En Rusiñol ha descobert, y aquest és el sétt
mèrit, caients desconeguts en la nostra gent, que
ell ha sabut, primer que ningú, explotar en bene
fici de la seva obra literaria. Un humorisme senti
mental y anyoradiç informa essencialment la seva
producció; un excepticisme amable y del tot in
ofensiu, hi té lloc de filosofía; una fraseología pin
toresca, en fi, constitueix tota la seva art d'es
tor

criptor.
Mes, si aquests són els medis literaris, sería in
just desconèixer el valor que tenen, en l'obra d'en
aquelles condicions personals a que hem
al.ludit al principi: una observació penetrant, una
imaginació fèrtil, una sensibilitat de poeta, són
sempre les característiques d'un ver escriptor, pres
cindint de lo que calgui afegir hi de tècnica litera
ria, de bon gust, d'art, en una paraula. Y encara
que aquest aparegui com a cosa mólt secundaria
en les produccions d'en Rusiñol, la rica vena de
les seves facultats hi supleix sobradament, als ulls
d'un públic qui no té en aquest punt massa exi
gencies.
EL CATALÁ DE « LA MANCHA » (I), la darrera
obra d'en Santiago Rusiñol, ve cridada, o mólt hem
d'equivocar-nos, a ésser un èxit de Ilibrería. Se tracta
d'una novela exuberant de Ilum y de color, plena
d'incidents, ràpida en el séu desplegament, y d'as
sumpte propri per a interessar a Ilegidors cata
(1)
nes, de

Barcelona, López edilor [/914]. Voltim de 302 pàgi
20)< 14 cm. (paper de fil).
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lans d'avui. No sabem si en Rusifiol preveia, al co•
mençar a escriure el séu llibre, que aquest havia de
-resultar a Catalunya, en el nostre temps, una mena
de novela picaresca, a la faisó del genre qui en terres
de Castella feú fortuna en el segle xvii. Si d'un lli
bre català s'en pot dir, ab justicia, el « breviari de
la raça », aital llibre és aquest d'en Rusiñol, ont
són exaltades les característiques de la nostra ma
nera d'ésser: d'una part l'idealisme innovador, qui
ha fet dels catalans un poble de gent emprenedo
ra, apta per als negocis; y, d'altra part, el seny pràc
tic, la facilitat d'adaptació, la conciencia de la
responsabilitat enfront dels interessos materials, y
l'ordre com a base de tota existencia ben aprofi
tada. Això és, segons la nostra manera de veure, lo
qui resurt de Er, CATALÁ DE «LA MANCHA», ab tot
y la seva aparent frivolitat, y a pesar del caient sa
tíric que l'autor ha donat a móltes de les planes
del séu llibre. Un resum de l'argument de la novela
deixarà veure millor tot això que diem.
Se tracta, no d'un català, sinó de dos. L'un
d'ells, seguint els etzars de la seva vida de merca
der nómada, va arribar un dia a una vila de la
Manxa, en plena terra castellana; allà va trobar
bona ocasió de fondejar hi la seva modesta nau, y,
al cap d'una temporada, hi era ja casat, enmaina
dat, y sobre tot, proprietari d'establiment: l'únic
cafetí del poble, ab departament de prohibidos in
clusiu.
El seg6n català, amic del primer, se presenta,
fugint de les conseqüencies de la setmana tràgica,
al mateix poble, a arredossar-se prop del séu antic
company. Aquest el reb ab vera afecci6, y s'esforça
en situar-lo d'una manera convenient en
aquell ma
teix poble ont ell havfa sabut arrelar sense dificul
tat: si l'un era el cafeter de la vila, l'altre podía
molt bé esser ne el moliner. Y lo passat, passat.
Emperò el segón català (és a dir, el català de
« LA MANCHA
f), talment com el cèlebre cavaller
predecessor séu, és un idealista incorretgible: un
idealista del segle xx, ab el cap transtornat per la
lectura dels llibres de cavalleríes socials. Y s'empe•
nya en redimir el poble, duent a la pràctica les
teoríes que ha llegides, y que bé's cuiden prou de
tornar infructuoses tots aquells per als quals repre
senten un transtorn: el català cafeter en primer ter
me, y el mateix fill del redemptor del poble, qui
acaba per fer-se torero y fuig del costat del sétt
pare. Per altra part, la rutina, l'abulia espiritual
dels manches.os, l'ambient, en fi, de aquelles terres
« deixades de la mà del
Progrés » tiren per terra els
propòsits altruistes del nostre compatriota.
La historia té un final tràgic: el cafeter morint
d'una bala perduda, al temps de declarar se, entre
la gent del camp, una vaga general que havía plan
tejat el séu amic y protegit; el fill d'aquest tor
nant mortalment ferit en una togida, y morint de
les conseqüencies; y el català de « LA MANCHA »
abandonant ab la seva dóna aquella terra tant re.
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fractaria a les doctrines lliberadores. Mentrestant,
el vell molí, contemporani de Don Quixot, deslliu•
rat de la «maquinaria progressiva» que Ii havía en
cadenat les ales, tornava a giravoltar, reproduint
aquell séu inútil bracejar de sempre.
Si alguna filosofía hi ha lloc a deduir d'aquest
llibre, no pot pas diferenciar-se gaire de lo que's
desprèn de l'obra magna d'en Cervantes; y hem de

comparacions hiperbóliques,
enginyoses y expres
pondera la insignificancia d'un

çar a temps: les seves
fins quan resulten falces, són

sives; així, quan ens
riu, dient-nos que era

creure

un veritable rill natural, per
no's sabía d'ont venía (com si es tractés de!
Nil o de l'Amazonas, abans de quels exploradors
n'haguessin descobertes les dèus), no per això
deixem de celebrar l'acudit, y passem per alt la
inversemblança. Perquè en Santiago Rusifiol es

e

sempre

que la intenció de l'autor d'EL CATALÁ DE
LA MANCHA » no fott moguda sinó del propòsit
d'oferir-nos la historia d'un Don Quixot de nou en
cuny. Sia com sia, el llibre es fa llegir d'una sola
tirada, ab interès ben sostingut, contenint boni
ques descripcions de paisatge, y escenes de cos
tums mólt ben traduides; oferint escenes plenes de
vida y de color Els personatges, encara que d'una
psicología primaria, obren ab força llógica, d'acord
ah el paper que atribueix l'autor a cada un d'ells.

S. Rustiztor.

autor

un

val

qual
Escriptures.

lletra, la
les

escriptor simpàtic;

Una

judicar
espetit,

a un
y per a
més fixar-se en el séu
que en la
és per sí sola cosa morta, com diuen

de poetes catalans
moderns

Antología

En l'espai de mig any, la poesía catalana del
renaixement ha estat l'objecte de dos florilegis; y
això després de la publicació de Les Cent miliors
poesies de la Ilengua catalana (BIBL., 124), que se
leccionà, ab seny lloable dintre el peu forçat del
nombre, encara que sense limitació a una determi
nada època, el senyor Moliné y Brasés. Felicitem
nos, com a catalans, de que l'interès que inspira la
nostra literatura dongui ja lloc per a semblants
treballs de revisió y de crítica.
Hem fet esment de dues tries poètiques: la una
és la que « L'Avenç » publicà no fa mólt sots el tf
tol de Antologta de poetes catalans d'avui; l'altra és
aquesta de l'Alexandre Plana (r), de que'ns hein
proposat parlar. Comencem per dir que, de les dues
seleccions, aquesta segona, per la major extensió
reservada a cada poeta y per la limitació a un sol
moment de la nostra evolució literaria, és la qui
dóna una impressió més justa y arrodonida de l'es
tat actual de les lletres catalanes.
En Plana, per a dur a terme la seva tasca de

crític, s'havia preparat amplament y a conciencia:
el volum de la seva ANToLOGÍA dóna, ja al primer
examen, la impressió de que no's tracta d'un tre
ball improvisat. Aquesta sensació se va accentuant
encara ab la lectura del llibre, per l'acert ab que
ha estat feta, generalment, la tria de les composi

(nat 186r)

del català redemptor, perso
natge principal del llibre, és la qui apareix estu
diada niés a fons.
Insistirem encara en fer recaure tot el valcr
d'aquesta darrera producció d'en Rusiñol en aque

Naturalment, la

què

figura

lles dots naturals que ningú pot discutirdi, en justi
cia. D'estil literari no n'hi ha, en el recte sentit de
la paraula, en cap de les obres d'aquest autor; la
seva prosa pot fins ésser qualificada d'incorrecta.
n'ha de fer retrèt d'això a l'autor de
Emperò
tants Ilibres interessants y a qui, com ell, ha sabut
tantes vegades emocionar al públic? Ell té uns
quants procediments, d'èxit segur, que sab esmer

cions de cada autor.
L'AwroLoGíA inaugura les seves planes ab un
estudi del compilador sobre les tendencies actuals
de la poesía catalana; treball de bona ullada crítica
y que suposa en el séu autor una lectura copiosis
sima, no tant sols dels poetes de casa nostra, sinó
també de la producció poètica actual en les litera
tures afins, sense prescindir dels estudis crítics que
aquestes han motivat en els països respectius.
Per a en Plana, el moment actual de la poesta
catalana té els séus precedents immediats en l'apa.
(1) Socielat catalana d'Edicions ivol. XIIIJ Barcelona;
un volum de XXIV +312 pàgines, de 19 X 13 cm.
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Maragall; reconeixent, emperò, que l'ad
d'aquest poeta y del moment que ab ell
esta‘a preparat per l'obra d'en Verdaguer.

rició d'en
veniment

nificació de l'obra

s'inicía,

a

Ab l'autor de L' Atlhntida, segons en Plana, la
nostra poesía, « sortida a una més viva claror, se
» retroba a sí mateixa y es nodreix de la terra
y el
» cel de
Catalunya »; en una paraula, « torna a és•
» ser nacional »; havía deixat d'esser-ho, desde que
Boscà, en el segle xvi, incorporà la corrent renai
xentista de la nostra literatura a les lletres caste
llanes.
Senyala, ¡'autor de l'estudi, com una de les
tendencies de la nostra poesía actual, la significa
ció « serena, per la possessió y per la confiança »
que atribueix a l'amor. Altra tendencia és la de
no
allunyar « la expressió dels sentiments indivi
» duals, del sentiment de la natura
que a tots domi
» na ». Abdúes tendencies, senyalades per en Plana,
són per ell degudament corroborades ab exemples
trets dels mateixos poetes del volum. Al nostre en
tendre, són aitals tendencies els principals factors
de l'optimisme qui caracteritza la nostra poesía
contemporania, com de poble jove qui té plena
confiança en els séus destins.
Dedica el compilador un altre paragraf del séu
estudi a dilucidar quina part és deguda, en la nos
tra poesta, a la influencia de la renaixença clàssica,
y quina a la corrent romàntica. La seva conclusió
és, en aquest punt, que no pot afirmarse clarament
encara, en la poesía catalana d'avui, el predomini
d'una o altra de les dues oposades orientacions;
« pero cal
senyalar — afegeix — una via d'ascensió
> envers una
concepció dels motius poètics, més
» clàssica
que romàntica ». Segons en Plana, la in•
fluencia del simbolisme francès no ha fet més que
comunicar a la nostra producció poètica « una gra
» ciosa
vaguetat en la expressió y una delicadesa
• en la
imatgería »; com també déu a la escola ita
liana moderna un cert regust del panteisme de
Carducci y D'Annunzio.
Aital és, en síntesi, el contengut del profitós es
tudi de l'autor de l'ANTOLOGÍA DE POETES CATA
LANS MODERNS,
qui s'acredita ab la seva obra d'ex
cellent treballador y de ben orientat historiador
de la nostra literatura.
Ja hem dit que la tija de les obres era ben feta;
també ens ho semblat la dels autors; si bé, com se
comprèn, podrà discutir se sempre respecte d'al
guna omissió, que tant podría ésser involuntaria
com volguda. En treballs d'aquesta mena, és im
possible justificar, d'altra manera que ab punts de
vista generals, el criteri qui ha presidit en la
elecció.
Són encara un motiu d'interès en el Ilibre qui
ens
ocupa, les notes biogràfiques, bibliogràfiques y
crítiques ab que s'il.lustra per separat la producció
de cada poeta de l'ANTotooíA. Si bé s'ha de reco
nèixer que, sobre tot quan se tracta d'autors mólt
joves, resulta quasi un apriorisme el definir la sig

poètica respectiva; com sia que
producció primerenca difícilment pot servir per
determinar una personalitat literaria.

una

No hem d'acabar aquesta nota, sense expressar
la extranyesa que'ns ha produit, tractant se d'un
criteri tant independent com el de l'Alexandre
Plana, la excepció d'admetre, en una antología
d'obres en vers, algunes mostres d'un autor qui no
té sinó obres en prosa. El que sien aquestes en
prosa rimada, ni el que l'autor de les mateixes
hagi exercit o deixat d'exercir una influencia, sem
pre discutible en tot cas, sobre els poetes d'avui,
no són raons suficients per a
justificar semblant
(histinció. Això, al nostre entendre, prova no més
fins a quin punt una part de la nostra joventut in
tel.lectual s'ha deixat seduir per alguns fetitxes de
la literatura noucentista.
En resum, l'ANToLoGIA DE POETES CATALANS
MODERNS dóna una prou alta idea de l'estat de ma•
duresa assolit per la nostra literatura, y del dret
que té a ésser considerada digna pariona de les
altres grans literatures contemporames. En aquest
sentit, la publicació de llibres corn el de l'Alexan
dre Plana és la feina més patriótica a que un hom
pot dedicar els séus afanys. Que no li do1gui,
doncs, al nostre bon amic, el treball que ha degut
esmerçar en la seva obra; ni el preocupin les objec
cions que la crítica pugui oposar a una tasca com
la seva, duta a terme ab tant noble desinterès.

Bibliografía
1)
de

del "Pierres de
en català

Provença"

(Barcelona, 1616 ;>.) • ¡Historia del cavaller Pierres
y de la donzella Magalonal.»

Provença

En quart, de 31 fulles (62 pàgines), ab vinyetes interca
lades en el text. (Exemplar mancat de la portada y d'algu
fulles de l'interior, pertanyent a don Joaquim Mon
taner.)
Aquesta edició de 1616 ve citada en el Diccionari d'en
• CONIA
Torres y Arnat, en
DA (Honorato): Tradujo
nes

• del castellano al calalán la historia del cavaller Pierres
de Provensa
de la donsella Magalona. Barcelona, 1616;
,en 8.°». Emperò cap bibliògraf posterior no n'ha pogut
veure un exemplar complet Nosaltres hem conjecturat que
l'exemplar incomplet del senyor Montaner, per o,erir un
text més correcte que les edicions que tot seguit descriu
rem, hagué d'ésser d'una edició anterior a les demés, y
bern cregut, per lo tant, poder identificar-lo ab la referen
cia d'en Torres y Amat.

(Barcelona, 1650.) Porlada orlada: « Aci comensaila
del noble, y 1 esforçat CuaIler Pierres de Prouen
ça, fill del I Comte de Prouença. Y de la gentil Magalona,
filla del Rey de Napols; y de les fortunes 1 y treballs que
passaren en la sua molt 1 enamorada vida. I Tradttyda de
llengua Castellana, en nostra llengua 1 Catalana, per lo
discret y honrat I Honorat Comalada. 1 (Dos gravats.) Ab
llicencia, I En Barcelona: en la Estampa administrada per
Sebastia de Cormellas Mercader, I y a sa costa, any 1650..
2)

historia

458 e.)
En quart, de 32 fulles (61 pagines), ab gravadets inter
calats. (Exemplar de don Joaquim Montaner.)
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3) (Barcelona, 1670.) Portada orlada: « Aci comensa la
historia del no- ble, y esforçat caualler Pierres de Pro- ,
uença fill del Compte de Provença, y del la gentil Magalona
filla del Rey de Na- 1 pols, y de les fortunes, y treballs
que 1 passaren en la sua molt enamo- 1 rada vida. I Tradu
hyda de llengua Castellana, en nostra llengua Catalana,
de
per lo discret, y honrat I Honorat Comalada. I (Marca
l'impressor.) I Ab licencia, IEn Barcelona en casa de An
toni Lacaualleria 1 al carrer de la Llibrateria. Any 1670.1
(Tot aquest text enquadrat dintre una orla de vinyela lipo
graflea. .41 defora, a peu de plano.) Venense en la matexa
Estampa. • (BIBL., 458!.)
Volum en
la biblioteca
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quart, de 28 fulles (56 pàgines). (Exemplar de
Miquel y Planas.)

(Barcelona, 1690 2.) Porlada orlada: « Historia I del
noble, y esforsat cavaller I Pierres de Provensa, y de la
gentil Magalona 1 filla del Rey de Napols, 1 y 1 de les fortu
nes, y treballs, j que passaren en lo temps de la sua 1 ena
morada vida. 1 Traduhida de llengua Castellana en la nos
tra Catalana, j per lo discret, y honrat Honorat Comalada.!
(Dues figures.)1 Ab llicencia. I Barcelona: En casa Joan Jo
lis Estamper, 1 al carrer dels Cotoners.» (BIBL., 458 g.)
Volum en quart, de 56 pàgines. (Exemplar de don Isidre

de Napols, y de 1 las fortunas, y treballs que
1 en la sua molt enamorada I vida. j Tradvhida de
Llengva castella- I na en la nostra Cathalana, per lo dis
cret, 1 y honrat Honorat Camalada. 1 (Dues figures grava
des.) j En Olot: 1 Per Joseph Rovira Estamper, y 1 Llibre
ter.» (13(m..., 462 c.)
filla del

Rey

passaren

Volum en octau, de 125 pàgines. (Institut d'Estudis
Catalans, o sia avui Biblioteca de Catalunya.)
«La 1 historia 1 del noble, y esforsat
9) (Olot, 1700
Cavaller Pierres de Provença I y d& la gentil Magalona
filla del 1 Rey de Napols, y de las fortu- I nas, y treballs que
passaren 1 en la sua molt enamorada 1 Vida. 1 Tradvhida de
Ilengva 1 Castellana en la nostra Cathalana, I per lo dis
cret, y honrat I Honorat Comalada. I (Ornament lipogràfic )
Olot: En Casa Joseph Rovira, I al Carrer Major. • (13inuo

FiriA, 402 d.)
Volum en octau, de
Planas.)
10)

pagines. (Exemplar Miquel

y

(Barcelona, 1908.) «Historia Ide 1 Pierres de Pro

vença 1 y de la 1 Gentil Magalona. 1 Ara novament publica
da segons I les edicions de 1616 ? y 1650 j per I R. Miquel 3
Planas 1 Barcelona I MCMV1II. »

Bonsoms.)
Portada orlada: «La 1 Historia del
5) (Gcrona, 1690
noble y esforçat I Cavaller Pierres de Provença, y de la 1
gentil Magalona filla del Rey de Napols, 1 y de les fortnnes
enamorada vida. ;
y treballs que passaren 1 en la sua molt
Traduhida de llengua cas- 1 tellana en la nostra Catalana,
per lo discret, y honrat Honorat i Comalada. 1 (Un gra
vadel, ab dues figures.)1 Gerona. Per Jaume Bró Estamper y
Llibre- ter al carrer de las Ballesterias. 1 Se Venen en la
mateixa Casa. • (1303L., 458 11.)

Volum en quart, de 40 pàgines. (Exemplar Miquel
Planas.)

y

'
Porlada orlada: «La 1 Historia
6) (Barcelona, 1690
noble, y esforsat I Cavaller Pierres de Provença, Iy de
la gentil Magalona filla del 1 Rey de Napols, y de las fortu-;
'
nas, y treballs que passaren 1 en la sua molt enamorada
vida. 1 Tradvhida de Ilengva 1 Castellana en la nostra Cata
lana, I per lo discret, y honrat 1 Honorat Comalada. I Ab
del

llicencia. 1 Barcelona,
auomín, 462 a.)

En casa

de

Rafel I Figueró.» (131-

Volum en octau, de 94 pàgines. (Exemplar Miquel
Planas.)

y

(Gerona, 1700 2.) « La historia I del noble, y esfor
'
I flor Pierres de Provença, y de la gentil Magalona
las
treballs
del
de
de
I
fortunas,
y
que
filla
Rey
Napols, y
1
de
passaren en 1 la sua molt enamorada vida. Traduhida
llengua caste- I llana en la nostra Catalana, per lo discret,
ah dues figures.)1
y hon rat Honorat Comalada. 1 (Gravat
Ab llicencia: Gerona: Per Jaume Bró, Estamper, y Llibre
ter, al carrer de las Ballesterías.» (Birsi..., 462 b.)
7)

sat cava

Volum en octau, de 112 pàgines. (Exemplar Font de
Rubinat.)
Hem tingut ocasió d'adquirir un exemplar d'aquesta
mateixa edició, ab petites diferencies tipogràfiques a la
Brà Es
portada: castellanà (accentuat), en la línea novena;
la línea penúltima.
tamper (sense la coma entremig), en
Emperò, en tot lo demés del llibre, exactament la mateixa
edició, com si les esmenes susdites fossin fetes en el curs
del tiratge.

S)
cava

(Olot, 1700 2.) 'La historia I del noble, y esforsat
1 ller Pierres de Provença, y de la gentil j Magalona,

Volum en octau, de XX + 92 pàgines. Constitueix el vo
lum V de nostra collecció d'« Histories d'altre temps. (ve
gi's
691; havent se fet Os de la mateixa composició
tipogràfica del text per al o Navelari Català dels segles XII
a XVIII. que forma part de la nostra 'Biblioteca Catalana-.

Més

enquadernacions

mudèixars

Ab posterioritat a la publicació del nostre es
tudi sobre la enquadernació hispano arabe (Bisuo
FILfA, 369), ens hem pogut procurar algunes no.
ves reproduccions fotogràfiques d'exemplars antics
d'aquell mateix genre. Y hem cregut que, a tttol
de documents per a l'estudi de l'antiga enquader
la
en les planes de Bí
nació

espanyola,

publicació

ni.toFttfk d'un triall d'aquestes reproduccions, tin
drfa algún inter.?.s per als aficionats a l'arqueologfa
del llibre.
Les làmines que segueixen contenen, doncs,
onze

enquadernacions hispano-árabes

o

mudeixars,

que són:
Làmina 520 a. « REGLAS DE SAN BENITO Y SAN
AGUSTÍN». Manuscrit del segle xv, custodiat en
el Archivo Histórico Nacional, de Madrid. Dimen
sions: 23 X 57 cm. L'exemplar conserva la cadena
ab que, en les antigues llibrerfes, era costum fer
mar els llibres a la lleixa ont se'ls tenfa cololocats,
en forma tal que poguessin ésser llegits sense
treurels del lloc.
Lamina 520 b. Coberta d'una cartera o llibre
d'apuntacions Segle xtv. Conservada a la Biblio Sino
teca Nacional de Madrid; col lecci6 Rico y

y

bas. Dimensions: 23 X 14 cm.
Manuscrit del
Làmina 520 C. « BIBLIA SACRA
de Madrid.
de
la
Biblioteca
Nacional
segle xtv;
Dimensions: 16 X 14 cm.
Lamina 524 a. « CRÓN1CA DE ALFONSO XI ».
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Biblioteca Nacional de Madrid. Dim.: 38 X 25 cm.
Làmina 524 b.
CONSTITUCIONES DE DON PE
DRO DE LUNA. Manuscrit conservat en la Secreta
ría de la Sèu de Çaragoça. Dim.: 42 X 28 cm.
Làmina 528 a. « LIBRO DE LOS ACTOS Y NEGO
CIOS CAPITULARES ». Manuscrit de la Secretaría de
la Seu de çaragoça, dels anys 1527 a 1567. Di
mensions: 42 X 28 cm.
Làmina 528 b. c SAN JUAN CRISóSTOMO ». Ma
nuscrit de la Biblioteca Nacional de Madrid.
Dimensions: 24 X 15 cm.
Làmina 532 a.
ACTAS CAPITULARES DE LA Or
DEN DE SANTIAGO ». Manuscrit del Archivo Histó
rico Nacional, de Madrid. Dim.: 32 X 22 CITI.
Làmina 532 b. «HISTORIA ECLESIÁSTICA ». Ma
nuscrit del segle xiv. Biblioteca Nacional de
Madrid. Dimensions: 46 X 3 cm.
Làmina 536 a. « LECCIONARIO DEL CONVENTO
DE UCLÉS ». Manuscrit del segle xv. Archivo His
tórico Nacional, de Madrid. Dimensions: 30 X 21

520

Picó és això que nosaltres hem dit: una ànima in
quieta, àvida cercadora d'una expressió poetica
adequada a la complexitat dels séus sentiments.
De la definició precedent, quasi s'en deduiría
que la personalitat d'en López-Picó podría ésser
ponderada ab el mòdul del romanticisme, si no'ns
donguessim pressa a declarar que, àdhuc acceptant
que hi hagi dintre del poeta un veritable romàntic,
la seva expressió literaria, com influida
poderosa
ment de la tendencia neo-clàssica
qui predomina
avui en la nostra literatura, és devinguda més re
flexiva y equilibrada, més ordenada y sabia de lo
que escauría a la d'un romàntic pur. (2uí sab si Ii
vé d'aquesta mateixa lluita entre el temperament y
la escola aquella sensació d'inquietut que hem cre
gut experimentar en la lectura dels versos d'en

López?
No

divaguem

més,

y

entrem

concretament a

centímetres.

Làmina 536 b. NEBRIJA: GRAMÁTICA LATINA ».
Manuscrit del segle xv. Biblioteca Nacional de
Madrid. Dimensions: 30 X 20 cm.
Es mólt possible que, més endavant, tinguem
encara lloc d'oferir altres mostres d'aquest estil
d'enquadernació, el més característic, sens dubte,
de la península. Per això avui no'ns entretenim
en analitzar aquesta tanda d'exemplars reproduits;
ja ens vagarà de fer-ho en ocasió més apropriada.

"Espectacles

i

Mitología"

de

López-Picó

Ab creixent interès hem pogut anar seguint el
d'en López Picó, gracies a les
seves obres
anteriors Tornzent- Froment (1911),
Poemes de Port (1912) y Amor-Senyor (r r 3), les
quals veníen a posar-nos de manifest, ab una perio
dicitat ben sostinguda, les fases successives de la
seva ascensió poètica. Avui, ab el séu darrer llibre
ESPECTACLES I MITOLOGÍA (I), podem considerar ja
del tot acomplerta la formació espiritual de l'es
criptor, y podem tenir el nou llibre per una mani
festació definitiva, d'una personalitat literaria sufi
cientment acusada.
En López-Picó és el poeta de la inquietut. No
voldríem de cap manera que d'això que acabem
de dir s'en fes un dogma, perquè sabem lo con•
traproduents que són devegades aquestes classifica
cions y lo que solen entrebancar la lliure expansió
ulterior de l'artista. En aquest sentit, doncs, y a con
dició d'acceptar per endavant que en López-Picó
serà demà lo que li imposi desde dintre el séu pro•
pri temperament de poeta, no'ns sembla que hi
hagi cap inconvenient en admetre que, per les
obres que porta fins avui publicades, en López

desplegament poètic

(1)

Un vol. de 167 pàgs , de 20 X 14 cm. (paper de fil).

J.

M. LÓPEz-Picó

(nat 1886)

parlar

del llibre d'ESPECTACLES 1 MITOLOGÍA. Una
bona part d'aquest, al començament, ve a ésser
una seqüencia als Poemes de Port, publicats fa dos
anys. El poeta se complau en poetitzar els variats
aspectes de la nostra Ciutat y de la vida ciutada
na, fins aquells que un hom diría refractaris a tot
intent d'idealització: quan la nit s'atança, y el port
queda sol y abandonat, el poeta sab sorpendre'l
encara, «

guardant en un

taronges

com

recó, per l'anyorança, unes
caliu de sol,.
Una segona serie de composicions del llibre
d'en López-Picó respón a la rúbrica de « Mitología
del temps i espectacles de la diversitat del món »;
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el poeta aplica a les objectivacions més diver
el mateix procediment de poetització que ja Ii
tenim conegut. Tracta de la nostra fe, y l'impresio
na la part que podríem dir-ne pintoresca de la de
voció; aixf, per ell, aquesta fe nostra « és sonora y
colorida
com la nostra vida ». De la mateixa ma

una intensa halenada de vida al
la poesía catalana d'aquests darrers
més sobtils
anys, en que les més hermoses coses y
han estat dites ab una fredor qui glaça els espe
rits. Ja ens plauen, ja, les ironíes y les arbitrarie
tats, emperò a condició de que, al travers d'elles,
se senti bategar una ànima. El nostre noucentisme
havía acabat per fer-nos oblidar de que, a l'obra
poètica, un xic d'emoció mai li ve del tot malament.
Diguem també, per a cloure aquesta nota,
que'ls llibres d'en López-Picó acostumen a ésser,
tipogràficament, ben fets y simpàtics; els exem
plars en paper de fil poden pretendre a la estima
dels nostres bibliòfils, qui tenen un veritable dis
gust cada vegada que un bon llibre els és ofert
sots una apariencia desgarbada y sórdida.

aquí

ell

ses

travers

nera, les diades que'l poble commemora tenen per
al poeta aspectes característics, per raó dels mati
la
ços especials que comuniquen al nostre viure; y
visió que'l poeta n'obté, ve a subratllar precisa
ment la significació peculiar de cada una de les

diades

assenyalades.

Finalment, el llibre conté una darrera tanda de
poesíes, més subjectives que les precedents, tenint
per tema l'amor. El poeta, ab la possessió d'aquest,
vol enconar « el cant de la
y per reposar una mica,
serenitat'. Es, al nostre entendre, en aquest aspec
te, que

primer

en

López-Picó

mereix ésser considerat

ve a

no

de

en

contemporania.
recordem haver llegit

En Frederic Mistral

terme de la lírica catalana

Desde en Maragall ença,
rès com això:

projectar

L'immensitat oberta del espai
que jo hi vull un límit,
y l'horitzó que no s'acaba mai
em midaré, ni molt gosat, ni tímid.
Canto la casa nua y les parets
que'n fixen y precisen la cabuda;
canto els seus límits, ni sobrers, ni estrets,
pels quals la pródiga abundó es vençuda.
Canto el poder d'exclusió que té,
y que governa cordial la porta,
defensant-la, per fóra, del carrer,
fent-la, per dins, més confortable y forta.
Aquest es mon voler y aquest el dó
que Deu m'ha regalat de la fortuna;
la mercè que d'una
y encara es més, per
muller m'ha feta, qui em millora el dó.

sigui pels altres;

(1830-1914)

El dia 24 de març darrer ha mort, a la seva
vila nadiva de Maiano, el venerable patriarca del
felibrisme, en Frederic Mistral. Era nat el dia 8 de
setembre de 1830 y havía assolit, per lo tant, els
séus vuitanta-tres anys, una gran part dels quals
l'havía vist en possessió d'una gloria que a pocs
homes de lletres els és permès fruir en vida. Aques
ta gran y merescuda anomenada d'en Mistral data
de quan, allà pels anys 6o de la centuria pas
sada, el séu poema de Mireio, celebrat ab entus
siasme per l'Alfons de Lamartine, llorejat per
l'Academia Francesa y convertit finalment en òpe
ra per en Gounod, havía procurat al séu autor el
comble de la popularitat. Durant cinquanta anys
el « patriarca de la Provença » ha pogut rebre les
més
mostres de l'admiració en que 1

inequívoques

la expressió de fonda humanitat
Vegi's
que'l poeta ha sabut comunicar a les següents es
trofes:
encara

éRecordes que jo et deia: • Cada instant
del teu passat, que jo no et coneixia,
em dóna enveja y m'atormenta tant,
» que, si pogués, la vida refaría,
» a imatge d'ara un nou passat creant? •
Ara que'l seny governa la follia
mirà endevant,
d'aquell passat he retrobat la via,
en la fragilitat del nostre infant,
que reviurà els teus dies cada dia.
y un altre amor ens fa

Emperò, la inquietut de sempre, clou els llavis
al
poeta, sugerint-li aquesta darrera invitació

al
dolor:

de les lletres el tenía, essent objecte encara
1904, a les acaballes de la seva gloriosa carre
ra, d'una nova distinció, al venir-li concedida la
part del premi Nobel reservada a les produccions
literaries de tendencia idealista.
Ab lo dit n'hi ha prou per a posar de manifest
la significació de l'obra poètica del gran Mistral,
obra estimulant y encoratjadora, gracies a la qual
el geni de la Provença, atuit durant llargues centu
ries, s'és alçat de bell nou fins a assolir un ideal
artístic sols comparable al de les grans literatures
clàssiques. Primera concreció d'aquest impuls ge
nerós fou aquella lluminosa figura de la tIfireio;
obra a la qual seguiren Calendau (1867), Lis Is
clo d'Or, volum de poesíes (1876), Nerto (1884),
La 1?eino Yano (1890), Lou Poubno déu Rose (1807),
Lis Oulivado
afegint-se-hi encara un volum
món
en

(1012);

Dolor, a casa de l'amic
hi trobaràs taula parada:
vina a oblidar el teu fatic,
tu qui has sigut mon camarada.

Resumirem la nostra manera de sentir respecte
del nou llibre d'en J. M. López-Picó, dient que ab

de Membri e Raconte, en prosa, publicat en 1006.
Totes aquestes obres, que originalment en Mistral
escrigué en la llengua provençalenca, aparegueren
pel
acompanyades de la traducció en francès, fetad'ho
mateix autor; per al qual conqueriren un lloc
nor entre els més grans poetes de la humanitat.
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l'obra literaria d'en

poètic indiscutible,

Mistral,

ab tot y el

guanya encara en
significació si se la considera vinculada als propó sits de restauració nacionalista de la Provença,
iniciada pels felibres, ab l'autor de Mireio per
cap-devanter. Pot dir-se que'l valor transcendent
de l'esforç acomplert per en Mistral, recau tant o
més que en la creació dels séus poemes, en la re
habilitació de l'idioma provençalenc, tasca a la qual
se dedicà ab plena conciencia de lo
que feia. Per
manera que no's tracta
aquí únicament d'un es
criptor qui, per instint, fa ús del séu verb natural
per a donar forma a les concepcions de la seva
fantasta, sinó d'un patriota qui, segons ses propries
paraules, c enardit pel desig de veure resorgir la
paraula materna, estudía els vells llibres proven
»
çals, ab el propòsit de restaurar aquella llengua,
» d'acord ab les tradicions
y característiques na
» cionals ».
En Mistral se trobà, doncs, en presencia d'un
idioma al qual ningú no creia ofendre qualificant
lo de patu2s. Y aquest patues era, ¡oh vergonya!
aquella llengua d'oc de tan u lustre prosapia, y
de la qual ningú no hauría dit que hagués pogut
donar origen a tota una literatura, tan important al
menys, en el séu temps, com la que engendrà la
francesa actual. Y en Mistral s'atribuí la feixuga
tasca d'anar recullint els innombrables parlars dia
lectals en que la llengua de la Provença, en tants
segles d'ominosa servitut, s'era anat esmicolant de
poc en poc, y feu el propòsit de reconstituir un idio
ma literari únic per a tot el Migdía de la França.

Aquesta empresa, com se comprèn, no podía
pas ésser realitzada fent versos no més, per mólt
ungits d'immortalitat que aquests resultessin: era
prects alhora treballar d'una manera més abnega

més obscura, penosa y tot. En Mistral, durant
vint anys al menys de la seva vida, els millors de la
seva joventut, s'esmerçà fent paperetes per al séu
gran Diccionari de la llengua provençal; y aquesta
grossa feinada —gros prelà, com el mateix Mistral
l'anomenava, — fou realitzada ab fe perseverant,
y, per fi, prengué forma ab la publicació de Lou
Tresor du Felibrige ou Dictionnaire Provencal
Francais, comprenent els diferents dialectes de la
llengua d'oc moderna. Els dos copiosos volums

da,

d'aquesta obra, començada a
no quedaren enllestits del tot

estampar

en

1878,

fins vuit anys des
prés; y la crítica sabia en celebrà la terminació, ab
menys soroll, naturalment, del que produí l'apari
ció de Mireio, emperò apreciant l'abnegació que
aquella suposava en son autor y la utilitat immensa
que havía de reportar a la renaixença provençal
totjust iniciada. Y la França oficial no se'n degué
pas sentir engelosida d'això, desde el moment que
Institut» concedí an en Mistral un premi de
deu mil francs; suma que l'afavorit va destinar a la
publicació d'un periòdic en 'llengua provençal, que
durà desde 1890 a 1900.
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Aquest intent de reconstrucció d'una llengua, y
l'esforç que motivà de la part d'en Mistral, omplint
milers y milers de paperetes per al séu Diccionari,
són coses que'l nostre noucentisme ab prou feines
arriba a explicar se; car és ben bé cosa admira
ble, veure el geni poètic d'un Mistral doblegar-se
voluntariament a la més feixuga disciplina,
y no
perdre rès de la seva lleugeresa eteria.
Emperò, encara la nostra admiració s'acreix
quan reparem en el fet d'un tan enorme esforç
realitzat ab un absolut menyspreu de l'èxit, d'un
èxit que, en lo més pregón de la seva ànima, en
Mistral ja sabía que no podía produir-se. Perquè,
encara que móltes vegades s'han establert
paral
lels entre el felibrisme y el catalanisme, de fet són
dues coses mólt diverses. Y aquesta diferencia és
tan palesa que, ja fa alguns anys, un català resi
dent a París, en J. M. Guardia, escrivía lo
següent:
• El
provençal és mort, y no podría reviure, El ca
» talà és vivent, ple de vigor, intèrprete fidel d'una
»
»

forta, digna, activa, emprenedora, atrevida,
qui ha fet parlar d'ella tant a Orient com a Occi
raça

no està pas a
punt de renunciar. Els
veritables catalanistes... s'han emprès salvar la
» llur llengua nacional,
que no és pas la castella
na, de la fatalitat qui la porta a degenerar en
>
patois; volen arrencar-la a la mort, y, a lo que
» pitjor fóra, a la decadencia
y a la degradació. »
Per a en Guardia, qui veia en els felibristes uns
mers aficionats
o diletants, empenyats en desfer
els Iligams d'una llengua cadavre, era evident la
ineficacia social y política de la restauració del
provençal. Y tenía raó judicant, en canvi, que a
Catalunya la restauració del nostre idioma porta
aparellada la reconstitució de la nostra Nacio
nalitat.
Nosaltres també n'estem persuadits d'això, y,
sobre tot, tenim plena confiança en l'èxit del nostre
catalanisme, perquè el moment en que s'és iniciada
aquesta gran creuada a favor de l'idioma, no ha
resultat tan a deshora com ho fou el del felibrisme
per a la llengua de la suau Provença. Aquí la raça,
abandonada y tot dels lletraferits, dels aristòcrates,
de les classes directores, com se sol dir, ha defensa
des totes les seves posicions, amparant-se del mu
ral inexpugnable del parlar català: un segle més
passat aixt, y tal volta l'hora de la nostra renaixen
ça hauría estat passada, per a no tornar mai més,
com la de la llengua provençal.
Avui la nostra
raça, qui segueix lluitant com sempre, té al séu
costat un nucli de cercadors d'espiritualitat, qui
treballen ab entussiasme en la definició del nostre
Ideal nacionalista. Quan aquesta obra resti per
fecta, la Patria Catalana serà de fet redimida y tor
narà a ésser un factor de la civilització.
Mentrestant, tinguem els ulls fits en la nostra
germana gran de les planes rialleres del
y
admirem en els felibristes l'actitut heroica del da
rrer estol qui defensa un últim baluart, sabent que
•

dent, y que

»
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ha d'acabar per perdre'l: és així com se lluita per
la immortalitat. Y encara, després de tot, l'obra
poètica d'en Frederic Mistral restarà, com exemple
al món, del valor de la Idea pura, rom a força
creadora de la Bellesa perennal.

"Auques

i Ventalls" de

J.

Carner

L'obra poètica d'en Carner, representada prin
cipalmente pels séus dos llibres de Sonets (1905-07),
pel Verger de les Galaníes (191 y per les Mon
joies (que l'any passat valgueren a son autor el pre
mi Fastenrath dels Jocs Florals), té una especial
significació dintre la nostra literatura contempora
nia; ella determina el moment de la plena rehabi
litació de l'idioma, y la fase de màxima adaptació
d'aquest a les exigencies del pensament. Si el nos
tre verb ha pogut, desde la degradant preterició a
que s'era vist reduit, aspirar a una dignificació
que'l séu gloriós passat u assegurava, aquesta dig
nificació és ja un fet; y en Carner hi té una part
que ningú haurà de discutir-li.
Això, que és ja un gran mèrit en el nostre autor,
no dóna, emperò, segons el nostre lleal sentir, un
valor poètic absolut a la seva obra. Per a nosaltres
el Carner cisellador de rims impecables, grandi
loqüent a estones, fàcil y verbós si s'ho proposa,
lluminós y transparent quan an ell Ii plau, concep
tuós y quasi hermètic si així escau a la seva fanta
sta, és un escriptor mancat de facultats emotives.
Aixt la poesía d'en Carner, ab tot y les característi
ques que li comuniquen les formes d'expressió pe
culiars al séu autor, resta en el fons completament
impersonal y abstracta: un hom pot entregar se a
la reposada fruició dels versos d'en Carner, admi
rar en ells la prodigiosa movilitat del séu enginy;
emperò, si voleu cercar-hi un tons d'humanitat, si

preteneu arribar

aquell
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se

a

l'home

a

travers de la seva

sempre: ¿Quina aspiració, quin ideal,
de sentiments ha mogut la mà de l'au
tor d'AUQUES 1 VENTALLS?
Fem un ràpid anàlisi d'alguna de les peces
capdals del nou aplec, y vegem com responen a la
nostra demanda.
Comencem per L'auca de la coblejadora, verita
ble prodigi de condensació, a l'igual que altres
« auques > del volum: la historia o c auca, de la
noia que acaba malament ha d'ésser per necessitat
una veritable tragedia. Y ho és, en efecte, a tra
vers y tot dels redolins d'en Carner. Emperò l'au

plexitat de
quin ordre

JOSEP

obra,

CARNER

(nat 1884)

vos esmuny dels dits com una ombra.

Aital sensació de vacuitat en el concepte ètic,
apareix més que mai anexa a la brillantor de for
ma en el darrer llibre d'en Carner, intitulat Au
QUES I VENTALLS (1). Aquest aplec, de composicions
satíriques en sa major part, és precisament el
bre més « carnerià » de tots, el qui traeix d'una
manera més inconscient la personalitat moral del
séu autor, tot fent honor com el que més a la seva
personalitat artística. Cal reconèixer hi, una vegada
encara, el domini de la tècnica literaria y la mes
tría ab que l'escriptor subtilisa els més alambicats
conceptes, la sal àtica ab que sab assahonar la dèu
satírica que brolla de la seva ploma; repetim-ho:
en Carner se manté en primera línea d'una escola
literaria per ell mateix creada. Emperò, si volem
estudiar-ne les tendencies, romandrem en la per
(1) Barcelona,I914.Volumde XII+ 83 pags., de 20X 14
centímetres (paper de fil).

tor no deixa en

lloc

la més

petita senyal

de la

la
pietat •que, inevitablement, hagué d'inspirar-li
«
coblejadora ». Bé és veritat que tampoc Ii mereix
anatema.

cap

Armida o la noia qui fou bella un
pariona de l'anterior: apenes si deixa
sensació epidèrmica, una petita recança al

L'auca de

dematí,
una

és

considerar l'amor volander y la bellesa efímera co
ses estèrils. Y és encara aquesta en nosaltres una
sensació reflexa, perquè attals temes, tan sovint
tractats en totes les literatures, tenen ja per sí ma
teixos una forta sugestió. Convinguem, ab tot,
que'l plantejar-los dintre els lírnits d'una « auca >
com ho fa en Carner, és sempre un mèrit per al
literat.
El llibre de les AUQUES I VENTALLS presenta
dintre aquesta tònica una extraordinaria varietat de
temes, tractats per en Carner d'una manera sempre
espiritual, a la faisó d'humorista consumat. Hi ha,
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aquest ordre, veritables exquisitats, troballes
que un hom no's cansa d'admirar; exemple, aquell
sonet Rètol d'una modista,
que per sa originalitat
y perfecció de forma, restarà com un model clàs
sic. Y, al costat d'aquestes produccions tractades a
la manera literaria savia, en Carner treballa ab
igual fortuna les formes de la literatura popular: el
Romanç de l'aparició y bateig- d'una canetenca, les
Cobles del conco de vileta, les de la Vána, el Rústic
villancet y altres, són adaptacions tan
perfectes
d'aquestes formes tradicionals a temes de la vida
en

moderna,

o transformacions dels temes
antics, que
fan totes elles honor a la
percepció artística d'en
Carner.

Emperò,

a

]'arribar

preguntar si, reflexiva

en

aquest punt, se'ns

y tot,

acut

artificiosa y retòrica
pels quatre costats, pot tenir se la modalitat satíri
ca del
darrer llibre d'en Carner com una cosa
nova a Catalunya. Nosaltres
creiem, així en abso
lut, que no: és més, senyalarem un autor ab les
obres del qual té el llibre de les AuQuEs 1 VENTALLS
afinitats que ningú podrà desconèixer.
Aquest au
tor a qui ens referim és el Rector de
Vallfogona,
poeta del segle xvn, prou conegut del nostre poble
y al qual els crítics moderns han tractat ab exces
siva rigor. Es cert que'l Rector té carregada en el
séu compte, per consentiment tradicional, una gran
quantitat d'obres poètiques que potser no són d'ell.
També cal no oblidar que la
llengua catalana d'a
quell temps no podía donar altra cosa de sí, que lo
que la escola vallfogonenca ens ha llegat. Emperò,
rellegint el volum de l'Armonía del Parnàs, en
que's contenen les obres festives o jocoses (y ho
són fins les que allà s'anomenen
series) atribuides
al popular Rector, ha de sorpendre a tothom la
concordancia espiritual que presenta ab el nou lli
bre d'en Carner.
Hem d'establir, emperò, que, malgrat aitals
analogíes, l'obra del poeta d'ara no resta pas menys
original de lo que verdaderament ho és: el lligarn
ideològic que sembla unir als dos autors satírics
atres segles de distancia, ve únicament de la
identitat objectiva en que abdós se troben si
tuats. Y els termes en que aquesta identitat se
posa de manifest, ademés de la impersonalitat èti
ca
que ja hem remarcat d'en Carner (y que en el
Rector ha arribat fins a fer-li atribuir móltes
produc
cions dels séus imitadors), són els procediments
literaris: contrast de la forma altisonant ab el con
cepte plebeu; evocació clàssica o històrica per
terme de comparança ab el fet trivial; etc. Emperò
hein de reconèixer sincerament que fóra mólt
documentar el parallelisme que hem deixat
establert entre els dos autors, retraient passatges
de l'un y de l'altre: més que en lo
purament gràfic,
la semblança llur radica
rau, amic Carner) en
(no
la entonació, en la manera de tractar els temes. Y
reconeixent ademés que en Carner té a favor séu
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aquella perfecció literaria d'un idioma de bell nou
dignificat, y un bon gust que comunica a les obres
del séu enginy un valor d'art que'l poeta tortosí
del segle xvir no podía pressentir tan sols.

El llibre d'AUQUES 1 VENTALLS
y l'obra tota
d'en Carner tenen, doncs,
per a nosaltres, la sig
nificació d'una tendencia literaria en la
el
métier té

qual

absolut predomini. Y la superabun
dancia d'imatges a
que's presta el procediment
entranya un gran perill per a la moderna poesía
catalana, per a la qual els deixebles d'en Carner,
mancats de les seves condicions
literaries, estàn
preparant una era de gongorisme ridícol y emba
fador. Cal posar-hi remei, si s'hi és encara a
temps,
predicant altra volta a favor de la paraula viva, se
gons la fórmula y exemple d'en Maragall.
un

Ens plau posar a continuació, com
la poesía d'en Carner, aquell
magistral
més amunt hem feta referencia:

mostra de

a

sonet a

que

RETOI, D'UNA MODISTA
»

Veniu ací les noies enciseres!
Ai, per poca esma que tingueu, venitt!

» finit
vostra amb les darreres
» convulsions del
vestidet d'estiu.

»Ja

en mon taulell la <novetat»

espera's;
bronzo, un malva, un puça vitt;
permetré els capells de cinc maneres
» i al pit una flor pùIIida del riu.
dureu un

> i

»Dóna agençada, com se sab, no és lliure:
cóm heu de saludá i de riure,

'diré

'car tot vestit

imposa

son govern.

»Venitt ací les noies enciseres:
jo us donaré les ànimes lleugeres
» que us chiraràn
per tot aquest hivern.»
»

JOSEP CARNER

El

"Cançoner Popular"

d'en

Capmany

Fa tretze anys que un humil « mestre cistellai
de la nostra ciutat, posseit del a romàntic de
liri catalanista que a tothom enardía per
aquelles
dates, va llençar a la llum pública un senzil full de
paper, de quatre pagines, presentant en la primera
d'aquestes un gravat y algunes ratlles d'escriptura
musical; les altres tres planes conteruen una com
re

posició en vers y, més cap al darrera, alguns para
grafs de prosa. Aital fou la primera « cançó » del
CANÇONER POPULAR, que l'Aureli Capmany, el mes
tre cistellaire sobredit, ha donat no fa
gaire per
llest y complet, editorialment parlant, ab la publi
cació de la cançó centena y de les taules generals
de tota la collecció.
Abans d'entrar a parlar de l'obra d'en Cap
many per a donar una idea de la seva valúa in
trínseca, ens fa goig escatir sobre la significació
patriótica de que apareix revestida y de l'exemple
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seva publicació ve a
procurar-nos.
Capmany continúa la llarga llista dels cata
lans en qui l'amor a la nostra terra s'és transfor
mat en acció. Per als qui creuen que aquesta in

fet de la

En

versió de les facultats afectives és la cosa més
natural del món, és precís fer observar que en els
estats de decadencia dels pobles, mólt sovint
l'amor patri exacerbat se produeix en planys estè
rils y en invectives sense finalitat. SIntoma de re•
generació és la tendencia a estalviar aquestes
expansions, aprofitant-ne l'esforç útil y dedicant lo
a un treball
positiu. (i2uín treball ha d'ésser aquest?
Qualsevol: el que millor respongui a les facultats
de cada individuu. En el cas d'un Francesc Pelai
Briz — un dels primers catalanistes d'acció del nos
tre renaixement,
l'activitat personal pot haver
pres els més diversos aspectes, sobre tot en una
època en que tots els camps d'estudi eren verges
de conreu, y sols esperaven la petja dels homes de
bona voluntat. Mes, avui per avui, en que ja s'han
anat especialitzant els treballs, y la feina comen
çada constitueix una explotació en l'aprofitament
de la qual convé assignar en cada cas el millor lloc
al millor home, no és ja cosa indiferent l'empen
dre una direcció o una altra, per a cooperar a
l'obra collectiva de la nostra reconstitució patrió
tica. Al nostre entendre, l'Aureli Capmany enso
pegà justa la direcció que més s'avenía ab les
seves aptituts, quan
s'emprengué la publicació del
CANÇONER POPULAR; y ho prova a posteriori el fet
de que, durant aquests tretze anys, hagi perseverat
en la tasca que s'havía imposat.
Hem dit que trobavem en això un exemple, y
aquest, naturalment, no és altre que'l de la perse
verancia. Caldrà potser explicar un xic el concepte.
Per a alguns, perseverar voldrà dir no més fer
continuadament una mateixa cosa, ab vistes a
un èxit
per endavant assegurat, o exercint sim
plement una missió professional. No; això no és
alló. Nosaltres entenem per virtut de perseveran
cia aquella que troba dintre d'ella mateixa l'esforç
per a la seva continuitat, y que no reb, de fóra
estant, altre encoratjament, ademés de la enveja,
que la manca d'interès del públic.
En Capmany precisament ha trobat, potser sen.
se pretendre ho, la fórmula justa de definir aquesta
indiferencia de la gent enfront de l'home que va
fent la seva com qui juga. Diu en Capmany, par
lant de la seva publicació:
Durant aquests tretze
»
anys, ¡quants s'han cansatl De manera que, al
»
parlar actualment del CANÇONER POPULAR sem
» bla
que's retreu el record d'una cosa mólt llunya
» na.
¿Encara dura? pregunten. Lo qual vol dir:
» ique
temps que fa que han deixat de comprar-lo!»
Es en aquestes condicions no més, que la perseve
rancia és una virtut.
Dedicarem un darrer paragraf a tractar de l'as
Fidel Giró, impressor.
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podríem dir-ne doctrinal del CANÇONER.
El séu editor no ha pogut tenir altre propòsit
que'l
de divulgació de les nostres cançons tradicionals
y d'aquelles adquisicions de la ciencia folk-lòrica
respecte de les mateixes, que més poden interessar
al nostre públic. No's tracta doncs aquí, ni d'un
estudi orgànic sobre el nostre Cançoner, ni d'una
investigació de primera mà realitzada en els domi
nis de la cançonística. El senyor Capmany segueix
les petjades d'en Briz, d'en Milà, de l'Alió; illustra
cada una de les cançons del séu aplec ab les opi
nions d'aquests autors y d'altres, tan d'aquí com
de fóra; estableix coteigs entre les nostres cançons
y les d'altres terres; aventura de quan en quan
alguna opinió personal, generalment mólt raonada
y discreta; y, en una paraula, recull per a cada
peça del nostre Cançoner lo més important que
s'ha dit, formant veritables monografies, utilíssi
mes per a qui, més endavant, s'emprengui la tasca
d'historiar la Cançó popular a Catalunya. Per a
servir an aquests fins, l'editor del CANÇONER ha
establert al final de l'obra nodrides taules de refe
rencia als noms dels autors citats, als de localitats
y a la bibliografía de les obres posades a contribu
ció. Tot plegat, un treball mólt estimable, y digne
de lloança sobre tot pel desinterès y pel patriotis
me en que'l séu autor ha sabut
inspirarse.
pecte que

Llatinistes... de mal

gust

Nosaltres estem ben persuadits de que'l mólt
no pot ésser mai un
inconvenient; ho és, posi
tivament, el poc llatí.
Emperò les traduccions del llatí, fetes directa
ment d'aquesta llengua — cosa ja avui indispensa
ble — poden ésser, ab tot y el mólt llatí del traduc
tor, una cosa perfectament irresistible, si aquest
traductor no és una persona de bon gust. 0 si no
sab el català.
En una revista literaria que veu la Ilum en la
nostra ciutat (r), heni pogut ara mateix Ilegir a
Horaci, traduit d'aquesta manera... poc decorosa:
llatí

«

A FIDILE

«Si al Cel les mans esteses aixequessis,
'quan neix la Litina, rústica Fidile,
«i amb encens aplaquessis les domèstiques

»divinitats, i amb fruits del any, i amb una
» àvida truja, ni ta vit fecunda...

Y lo bo del cas està en que Horaci no cuidà
mai escriure aital desvergonyiment. Se uhi conei
xen de
pitjors, és cert; emperò aquest no és d'ell,

podem assegurar-ho.
(1)
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