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ja

dos clàssics a hores d'ara. Y encara
avui, dintre
la mateixa gloriosa escola, en Narcís
011er,
en Pin y Soler, en
Rtlyra y la Víctor Català — no
fent relació sinó dels prosistes — mantenen enlai
re, mólt enlaire, els prestigis de la literatura cata
lana actual.
han gosat desconèixer
aquestes
coses els
promulgadors del modernisme?
Tan cert és que les han
desconegudes, queq
pervindre de les nostres lletres ne devé seriament
compromès. La llengua catalana en les plomes
dels més conspiqües representants de la nova ten
dencia, arriba per moments a fer-se incomprensi
ble per a la majoría de catalans. Les idees més
senzilles són traduides en formes inverosímfls, in
sòlites, extravagants, corn si el bell parlar catala
nesc no fos sinó una
antigalla inaprofitable. Aixf,
la frugal collaciÓ d'un convalescent s'anomena
de

Corren mals vents per a les nostres Netres. Y,
sempre que una literatura està en perill de
decadencia, l'enemic pitjor és el de dintre de casa.
Convé, doncs, que tots els qui ens interessem per
les lletres catalanes estiguem previnguts.
corn

Sembla, emperò,

pernicio

que aquesta corrent
és cosa exclusiva del nostre país. A Castella
mateix, ab tot y posseir una tradició fiteraria inin
sa no

terrompuda,

que reHiga sense solució de continui
escriptors clàssics ab els contempora
queixen de la tendencia modernista, que

tat els séus

nis,

se

vol respectar les Heis de l'idioma y menaça ab
somoure totes les nornnes de bon
gust consagrades
per una gloriosa tradició.
Emperò a Catalunya el mal té una major gra
vetat y entranya un perfll extraordinari: quan tot
just la nostra renaixença hteraria ha pogut llevar
els séus primers fruits, ve el modernisme a corn
prometre l'obra de restauració en que'ls catalans
tenfern posades totes les nostres esperances.
¿Serà
aquest un nou aspecte del mal fat que pesa encara
sobre els destins de la nostra Patria?
modernisme és una cosa especialment into
lerable en les lletres catalanes. Catalunya logrà
imposar, ja fa segles, a la seva producció hteraria
un segell propri, veritable y llegffirna expressió del
séu geni nacional. Voler prescindir d'això,
que
ningú no ignora, constitueix una gran temeritat.
La historia de la nostra literatura posa de nna
nifest que] millor ornament d'aquesta fou
sempre
la ponderació, la qual és també la característica
suprema del nostre Poble. Per això els grans es
criptors de l'època nacional ens semblen tan equi
hbrats, tan nostres; y per això són els únics clàssics
possibles per a nosaltres.
Dintre d'aquesta noble tradició, Rannón I,u11
pogué ja oferir nos la visió lluminosa dels séus en
somnis d'apóstol, en aquella part més humana de
la seva obra, no torturada per les sistematitzacions
teològiques y filosòfiques. En les innrnortals cróni
ques del rei En Jaume y de Rarnón Muntaner és la
precisió la més alta de llurs qualitats fiteraries y
una digna
y nobilf.ssinna sobrietat constitueix la
no

1

elegancia

suprema

d'aquestes produccions.

compendiosa de Bernat Aletge, el més àtic dels
nostres escriptors mig evals, excelleix també per la
ponderació y per Yequflibri de cada una d'aquelles

pàgines,

no igualades per
cap altre escriptor cata
han pogut oblidar totes aquestes coses els
nostres literats modernistes?
Després de tres Hargues centuries de decaden
cia, els primers escriptors del renaixement repre
nen, corn no podíen deixar de fer-ho, la interrorn
puda tradició, y ab ella logren infondre l'antiga
sava a llurs
assaigs vacillants. Per aquest camí, el
geni de la llengua arriba a conseguir una novella
Joventut, ab en Verdaguer y en Alaragall, que són

là.

dineta; quan un actor representa un paper
el teatre, se diu d'ell que juga el séu rol;
l'apa
rador d'una botiga ja no és sinó una
l'ac
vifralla;
ció de formar un ram de flors,
d.apomellar, s'és
convertida en amonjoiar; el grat o
gaudi s'ha tra
duit per agradivolitat; un ensornni és desde ara
una revería; y per aquest estil en mólts casos més.
Si del lèxic passem a la sintaxi,
Toh1 aleshores
les més estupendes invencions ens apareixeràn
com a moneda corrent en els escrits dels
nostres
modernistes. Y si, prescindint del lèxic
y de la
construcció, coses materials a la fi, volem consi
derar l'estil, haurern de veure com l'afectació
y
l'èmfasi han vingut a susfituir aquella naturalitat
expressiva tan propria de la nostra literatura tradi
cional.
ara una
en

Emperò, potser calgui veure en aquestes coses
simple fenomen de compensació: un estil rebus
cat y indigest serveix móltes vegades per a enco
un

brir sots un mantell pompós la més horrorosa
vacuitat d'idees. Y en aquesta buidor sí que és ont,
veritablement, té lloc per a amagar se tota la pe
dantería d'aquests escriptors modernistes, d'aquests
flamants definidors que pretenen
subjectar a una
fórmula exòtica la nostra literatura, que era
ja glo
riosa abans d'ells, y que ho serà en l'avenir
aixf
—
hem d'esperar-ho,
a pesar de tots els moder
nisnnes.
No ens hem de fer illusions, així y tot. Aquesta
corrent pertorbadora sembla que ha pogut arras
trar a algún dels nostres mésjoves
escriptors; y és
de témer, per això, que'l modernisme durarà encara

algún

temps, y que fins potser determinarà

un es

la nostra literatura, a causa de la
desorientació que dintre d'ella haurà conseguit in
troduir Per a formular aitals pronòstics ens basem
en el fet totjust manifestat de
l'aparició de nuclis
modernistes en diferents indrets de Catalunya; és
una mena de masonería
literaria, ab el séu ritual de
recíprocs elogis, d'endreces mutues, d'encomiàsti
ques crítiques (que sempre semblen escrites d'una
mateixa mà), tot lo qual contribueix a fastiguejar
tancament de
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al públic de bona fe, que, en aquestes qüestions,
sol inclinar se del costat d'un prudent escepti
cisme.
Y heusaquí com l'autor d'aquestes ratIles, ab
tota bona intenció, creu haver escrit un article de
crítica literaria, sense anomenar a cap autor y sen

senyalar cap llibre, concretament. <Qui parla
comú, parla a tots y a no ningú », diu un vell
aforisme català. iTantdebó que poguéssim fer ho
sempre així, evitant a la sinceritat nostra la pena
d'haver de resultar alguna vegada poc agradosa
se

en

als criticatsl

De la fatuitat
En la nostra Ciutat de Barcelona hi havía, en
temps de la Mancomunitat, un escrip
tor assats destre, emperò mólt tocat de vanagloria;
sovint parlava dels séus escrits y proclamava desde
els papers públics el séu mestratge. Y un home un
dia u digué:
— Mestre,
¿voleu fer el favor d'apartar-vos un
—
xic, per tal que'ns deixeu veure la vostra obra?
els
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primers

"Gloses

sobre Cançons populars cata
de Na Onía Farga (1)

lanes",

Sembla que per tot arreu augmenta, de dia en
dia, l'interès per la musica tradicional: ja tothom

representen les cançons po
manifestació
artística del tot espon
pulars,
tania, y el valor que té en elles la forma d'expres
sió dels sentiments dintre les modalitats ètniques
de cada Poble.
Els musics més eminents de tots els països han
reconegut en la musica popular una dèu abundosa
d'inspiració, que s'han donat pressa a utilitzar en
favor d'un ideal artístic conscient, enriquint aixt
la ideología musical y rejovenint-la fins a cert punt;
car, com totes les arts, l'art musical corre gran
a les soles
perill de devenir estèril, si es contrau
funcions cerebrals del compositor de musica. En
aquest sentit, doncs, els noms il.lustres d'en Men
delssohn, d'en Liszt, d'en Brahms. d'en Chopin,
d'en Gríeg (per no citar sinó els més coneguts), són
interessants resultats que ha produit
prova dels
en benefici de l'Art, al qual han
tendencia
aital
vingut a incorporar la substancia musical d'aque
lles
anònimes, ab que l'ànima del Po
està enterat de lo que
com

a

inspiracions

s'enjoia d'una perennal joventut. La literatura
pianística de la nostra època, al divulgar, com ho
ha fet, les obres d'aquells mestres a que'ns hem
ble

referit abans, pot dir-se que ha propagat ab elles
aquesta amor per les melodíes populars, fent sensi
ble llur encís de l'un cap a l'altre del món musical;
aixt són avui estimades arreu aquestes senzilles
inspiracions de la musa del Poble, inspiracions
que, com les flors boscanes, semblaven per sem
pre més inseparables del gromoll de terra que les
havía vist néixer.
Catalunya, la patria nostra ben amada, ha estat
igualment una terra pródiga en inspiracions musi
cals d'aquesta mena: les cançons populars han flo
rit aquí també ab una tan abundosa varietat, que
ha bastat que's posessin a collir-les els nostres
folk-loristes, per a que la collita prengués en Ilurs
mans les proporcions d'esplendorosa toia, a la flai
re de la qual, com la nina esmortida de la ronda
11a, ha tornat a obrir els ulls y a reviure una vida
Na
que se Ii escapava dels llavis la nostra antiga
cionalitat Catalana, avui més que mai coneixedora
dels séus gloriosos destins y més posseïda que mai
del desig de forjar-se una vida propria y una histo
ria. Aital és el miracle que s'és operat, gracies al
zel patriotic d'aquells precursors que's digueren
Milà y Fontanals, Aguiló, Briz, y als quals devem
les

primeres publicacions de

cançons

populars

ca

talanes, fetes, més que perseguint un propòsit artís
tic, ab afany d'historiador y d'arqueòleg, o, tot lo
més, amb intenció patriótica davant del temor de
que arribessin a perdre's aquelles manifestacions
diferenciadores de la nostra raça.
Com era d'esperar, no han tardat els professio
nals de l'art de la musica a fer els deguts honors
als nostres cants tradicionals; y, després dels aplecs
exclusivament melòdics (documentals, com si di•
guéssim) dels folk-loristes, han vingut les harmo
nitzacions, ab que la tècnica musical ha subratllat
el valor poètic de les inspiracions populars, posant
les a la disposició del nostre públic, ja sots forma

d'aplecs

o

vertides

en

partitures per a cant y piano, ja con
polifoníes orfeóniques, ja orquestrades

de

festivals y concerts de cir
de certes creacions del
propriament no fou un conrea
dor de la nostra musica tradicional, ne tingué l'in
tuició plena a travers de la seva obra En un ordre
de treballs més reflexivament orientat són prou
coneguts eis noms dels mestres Ribera, Alió, Mi
llet, Morera, seguits immediatament per altres, fins
per

a

llur execució en

cumstancies, a la
gran Clavé, que si

a

formar

un

manera

veritable estol.
havía de venir

darrera

encara
fase,
Gloses sobre cançons
(1) Nota escrita per al volum de
a piano, de la senyoreta Onía Farga
mise
en valeur de les cançons
en
catalanes,per
aquesta
populars
28 pagines de musica,
(Barcelona, 1914); un volum de (4) +
catalanes: calía que, a la faisó de lo que feren ab
sobre els
de 335 X 260 mm. Les gloses d'aquest aplec són
Els tres lambors, La nina
els cants d'altres terres
grans mestres es
temes populars Cançó de Nadal,
encantada y Les mosques de Sant Narcís. Una audició inte
hi
al
anomenàrem,
trangers que
tingué lloc en el Palau de la Musica
gral de les mateixes
en un concert donat
el tema musical de la cançó
aquí
Catalana la nit del 24 de maig de 1914,
la crítica musical feu elogis una
per la senyoreta Farga;
com a base
y, fet això, fon
nims de les gloses susdites.
7-1914

Emperò

aquells
principi
qui prengués
d'inspiració,
popular

una

populars
hagués
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gués aquelles modulacions en el gresol de la seva
fantasía, y les desenrotllés ab la eloqüencia, per
dir-ho aixt, de la tècnica musical, y ab la percep
ció artística més afinada.
No hem d'oblidar, ab tot, que en un ordre anà
leg, la nostra musica popular ha estat posada al
servei de les més enlairades temptatives Ifriques,
per l'eminent mestre Pedrell, qui ha sostingut com
un veritable apòstol la creuada per a la creació
d'una Òpera nacional; el camp per ell preparat ha
estat també conresat ab entusiasme y fortuna di
versa

pels Morera, Lamothe, Pahissa, etc.; ernperó
manifestacions, per les dificultats inhe
a tota obra escènica
y per la complicació

aquestes
rents

que entranya la seva execució, han pogut contri
buir poc a l'espandiment ffira d'aquí de la nostra
musica popular.
Aquesta missió divulgadora escau singularment,
al nostre entendre, a la literatura pianfstica: aital,
per lo menys, ha estat el vehícol de que s'han ser
vit les melodíes dels pobles eslaus, per exemple,
que han fet fortuna lluny del terrer d'origen; rect
procament, les inspiracions musicals filles del nos
tre país, poden Ilençar-se a córrer món, a favor
d'aquest medi instrumental que és el piano, el més
usualment practicat avui en dia.
Això és lo que, al dir dels intelligents, sembla
que escau a l'hora actual. Això és lo que, per sol
instint de destre compositor y pianista eminent,
feu, anys enrera, en Melcior Rodríguez d'Alcan
tara, desenrotllant en una composició de mólt mè
rit el tema popular de La Pastoreta. Y aixó és lo
que acaba de fer, justament ara, una compositora
de veritable talent, la senyoreta Onía Farga, a l'ofe
rir-nos en un sol pom aquestes flors exquisides de
la terra catalana y que ella, ab les seves mans de
fada, ha convertit en les GLOSES del present volum,
destinat a dur fóra del clos familiar les remors de
les nostres boscuries y els tornaveus de les afraus
nostrades.

El cant

popular religiós

Estem persuadits de que tindrà força més inte
rès per a tothom conèixer lo que pensa un music
eminent, com és ara el mestre Millet, sobre els
cants religiosos del Poble, que tot lo que poddem
dir-hi nosaltres. No recordem ara de quí és aques
ta frase irònica: — «.iNo hi ha més que la gent de
»
lletres, per a entendre de totl » Y la veritat és que
si la gent de lletres passa. móltes vegades, per en
tendre de musica y de pintura, és per la senzilla raó
de que ni els musics ni els pintors no baden boca.
El mestre Lluís Millet, ànima de l'Orfeó Cata
là, podía, en ocasió del Congrés Nacional de Mu
sica Sagrada que tingué lloc en la nostra ciutat a
les darrerfes de 1912, parlar ab autoritat del CANT
POPULAR RELIGIÓS. Y la seva conferencia,
publica

536

da mólt

posteriorment, mereix ésser extractada en
planes (1).
Segons En Millet, el cant religiós cristià és un
producte ingenuu de la fe dels cristians primitius,
que, conduit y reglamentat pels primers pares de
la Esglesia a fi de conservar-li el séu
propri caràc
ter, revestit per Sant Ambrós d'una significació
litúrgica, y ordenat y codificat per Sant Gregori,
adquireix les seves modalitats definitives sots la
denominació de Cant Gregorià. Emperò, paral
lelament a les manifestacions propries d'aquesta
art suprema de la musica religiosa, no sols ha flo
rit el cant arnstic de la polifonía vocal (tothom
sab que Palestrina conseguí, ab la composició de
la seva cèlebre missa del Papa Marcel, y altres
dues més, aturar els efectes de la proscripció de la
musica no gregoriana), sinó que també ha conti
nuat manifestant-se el cant
popular religiós, que
ve a ésser,
segons En Millet, el germà menor del
cant gregorià.
Y no solament la Esglesia ha vist ah bons ulls
la florida d'aquest humil cant popular, mes encara
aquestes

l'ha utilitzat per a contrarrestar en el Poble els
efectes de les heretgíes. El mestre Millet fa esment
dels primers himnes de Sant Efrem, de Sant Gre
gori Nazianzé y de Sant Hilari, compostos an
aquell objecte sobre les mateixes tonades en que
els heresiarques havien intentat l'espandiment de
les Ilurs doctrines.
Prenent peu d'això, senta el conferenciant Ja
conveniencia de fomentar en els nostres dies la re
naixença del cant verament popular, per a con
trastar

l'avenç d'aquesta

impura de cants
desvergonyi
profanar ab llurs caden

onada

exòtics, plens de sensualitat y de

ment, que no sols vénen a
cies els carrers y places de les nostres viles, sinó
fins les soletats de les nostres muntanyes.
Parla totseguit En Millet de la melodfa, com
element essencial del cant litúrgic; y de la lletra o
text, com element indispensable, informador de
tota melodfa vocal. La Esglesia havía de supeditar
els séus textes a les melodíes preexistents, y d'això
en vingué la producció de proses o seqüencies,
epfstoles, kiries, glories y sanctus farcits y fins la
dels drames litúrgics y dels misteris, que eren re
presentats dintre les esglesies; manifestacions que,
si no eren obra del Poble, Ii eren destinades, utilit
zant per a llur creació les formes fàcils que aquest
tenía més habituades y Ii eren més assequibles.
Entre els drames litúrgics més antics (segle xt)
que's coneixen actualment, el de les Verges pru
dentes y les Verges folles presenta una curiosa ba
rreja del Ilatf y llengua d'oc, ab estrofes de caient

popular.
(1) El Cant popular religiós; conferencia per Don Lluís
Millet,Ilegida en el Palau de la Musica Catalana, en sessió
solemne del 111 Congrés Nacional de Musica Sagrada, el
dia 23 de norembre de 1912. Un fascicle de 46 planes de
text + 39 d'exemples musicals; de 250 X 205 mm.
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Entre els tropos o cants farcits (dits així per
un cert nombre de paraules intercalades a
les dels textes canònics, a fi d'obtenir l'adaptació
va
d'aquests a la melodía) se'n conserva un deEste
lencià del segle xv, intitulat Planch de Sant
l'antic
ve, interessant pel séu text, bella mostra de
catalanesc. La melodía, en canvi. és ja purament

contenir

gregoriana.

bé ab aquesta
escriu el mestre Mi
mica
casolana—
liturgia
Ilet, — encara que la dignitat estètica que deuen
tenir tots els elements art1stics que acompanyen
al culte en patía bon xic.» Y ab l'abús del gen
absoluta del mateix, de
la
•

»
»
»
»
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Es clar

que'l poble s'hi trobava

una

prohibició
vingué
pel concili tridentí.
Segueix encara tractant En Millet dels antics
drames o representacions litúrgiques, de les quals
com
són reminiscencia a Catalunya algunes de les
encara persis
ab
diàleg,
que
y
pantomima
parses,
teixen en certes localitats y són reproduides anyal
ment per les festes majors. Emperò, mólt més
importants que tots aquests residuus apenes idende
tificables, és el misteri de la Mort y assumpció
a Elx, els
la Verge, que cascún any se representa
d'Elx
no és
festa
dies
y 15 d'agost. Aquesta
re,

cretada

actualment sinó una refundació obrada cap a les
darrerfes del segle xvi, de la qual ha desaparegut
l'element més típic y popular, o sia aquell qui de
vía ésser cantat al só o timbre de melodíes que
tothom coneixía aleshores de memoria: el só de
Ab cant d'aucells; el de Així com dos infants petits;
el de Beyla Oliva, etc.; aixo és, indicant les prime
res paraules de la cançó per la qual era coneguda
del poble cada tonada.
Entra En Millet a tractar de la lírica cristiana
y sumament interessant, de

mig-eval, copiosissima
la qual se destaca, com

monument

imponderable,

la famosa col.lecció de les Chntigas de Santa Ma
Savi a base probable
rta, formada per Alfons el
ordre
ment de melodíes populars. Dintre d'aquest
altres
manifesta
conferenciant
són examinades pel
cions: un lai anònim del segle xiii, y una col.lec

ció de nou cants montserratins del segle xiv.
En aquest punt de la seva disertació és quan
veritable
el conferenciant entén penetrar en el
estudía suc
camp de la cançó popular religiosa;
cessivament els rosaris, passions, goigs, nadales,
manifestacions perpetuades folk loricament fins els
nostres dies, y que revelen la persistencia de cer
ab tot y que ja avui se fa
tes formes melòdiques,
fa
difícil recullir-les de viva veu; y gracies que, a
la
catalanistes
de
dels
les
aficions
vor de
primers
ésser publicades en llibres o
han

renaixença,

pogut

transcrites artísticament per

algún dels

nostres mu

Aquesta part musical de la conferencia
transcrita al final del fascicle que tenim
davant dels ulls, y que ha fet editar la susdita ins
titució que'l mestre Millet dirigeix. Deu ésser
aquesta tal volta la primera publicació en que
una part del nostre tresor de musica popular apa
reix d'una manera integral estudiat per un especia
lista, qui és a l'ensems un crític despert y un ar
tista de valua. Per abdós conceptes té interès el
treball d'En Millet, que voldríem veure un dia
aplicat a una arreplega més copiosa de materials
y sense limitació al genre religiós, d'entre lo mólt
en la
que ja a hores d'ara dèu tenir l'Orfeó recullit
seva biblioteca; materials que no hi ha cap interès
en mantenir reclosos, sinó en tornar-los a la circu
lació per a ccneixença quan menys dels historia
dors de la musica popular, si és que no poden ser
vir d'inspiració per als nostres musics.
tothom.

apareix

Més

d'en Rosembach

a la bibliografía d'en
l'impressor més important de la
el segle xv." y començaments

Anem avençant feina per

Rosembach,

Joan

nostra

terra

en

del xvi."
En les nostres planes ja han aparegut diversos
facsímils d'obres donades a llum per aquell estam
per: el Sant Bonaventura (BIBL., 208 e), la Estampa
de N. D. de Montserrat (208 d), el Spill de la vida
religiosa (299-300), el Primer del Cartoxh (310 b),
el Processionarium (332 b), el Missale Deriusensis
(334 a-338 a), la Creación del Mundo (357-360).
Ara hi afegim les reproduccions d'algunes obres
més, poc conegudes generalment, a saber:
(540 a.) Felip de Malla: MEMORIAL DEL PECCA

Edició sense nom d'impresser, empe
la qual en Haebler (Tipografta Ibérica del
siglo X V, núm. 390) ha reconegut els tipos de Ile
tra d'en Rosembach. El lloc y la data de la impres
sió, que tampoc consten en el volum, se suposen
ésser Barcelona, devers 1495. Exemplar de la Bi
blioteca Colombina, de Sevilla.
(542-543.) Valasco de TaranIO: COMPENDI UTI
LISSIM CONTRA PESTILENC1A (Barcelona, 1507). Lli
bre raríssim, del qual sols se'n coneix l'exemplar
de don Salvador Babra, de Barcelona.
(544 a-b.) Nebrija: GRAMÁTICA LLATINA (Barce
lona, 1523) Exemplar de la llibrería de don Pau
Font de Rubinat, de Reus.
(546 a-b.) CONSTilUCIONES DE LOS MONGES DE
SAN BENITO DE VALLADOLID tBarcelona. 1528).
Exemplar que'ns ha comunicat el senyor don Sal
vador Babra, de Barcelona.
DOR REMUT.

rò

en

sicògrafs.

tre
Aital és, mólt extractat necessariament, el
abun
documentat
ab
ball d'En Lluís Millet, que,
dosos exemples que l'Orfeó Català feu sentir a
hagué d'interessar en gran manera a

impressions

volgut entretenir donant la descrip
puntual d'aquests llibres, com sia que estarà

No'ns hem
ció

més en son lloc fer-la quan establirem definitiva
d'en Rosembach.
ment l'anunciada
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BIBLIOFILIA

Noucentisme
A Catalunya la gent de lletres ha posat de
moda, darrerament, la paraula noucentísme; y
aquest concepte ve aplicant-se ab alguna freqüen
cia al tractar de certes individualitats contempo
ranies. Hem observat també, de passada, que tot
hom sol usar d'aquest neologisme en sentit
Per la nostra part, no tindriem cap inconve
nient en acceptar el nou vocable y fins en procu
rar-ne la difusió, si tinguéssim una idea un xic
precisa de la tendencia literaria o artística que
representa. Emperò el mal està en que no posseim
encara una definició del noucentisme.
Y
per què no hauríem de proposar-ne una
nosaltres? El noucentisme és un afany immoderat
exhibició y una cotització de valors literaris ab ziis
tes a la nòmina.

El preu de la neutralitat
BIBLIOFILÍA té, com ja consta desde el primer
dia, un cos de Redacció restringidíssim: tant, que
ja no fóra possible reduir-lo més. Així y tot, la
seva finalitat editorial és perfectament objectiva, y
resta allunyada de tota mena d'autobombisme, com
el a que'ns tenen habituats certes revistes y periò
dics que passen per formals. Si donem compte de
les nostres publicacions (y és això una necessitat
informativa) ens abstenim d'invocar cap judici
sobre les mateixes, mal fos aquest de la més auto
ritzada y competent personalitat qui pogués formu
lar-lo en sentit encomiàstic. Ara, si fos en sentit de
censura, tal vegada tractaríem de justificar els nos
tres punts de vista, o reconèixer, en interès de la
veritat, les nostres errades, que per força han d'és
ser grans y nombroses.
Emperò, darrerament, s'han produit alguns fets
respecte dels quals tenim el deure d'oferir una
explicació als nostres amics. Se tracta de la nos
tra actitut en relació ab la premsa política bar
celonina.
Pel mes d'abril d'enguany, un canvi de perso
nal en la redacció d'El Poble Catakt donà lloc a
quels nous elements que's feren càrrec de la pu
blicació del peri6dic, sol•licitessin la nostra col.la
boració exclusivament literaria y encaminada a
donar compte periòdicament dels llibres nous que
vegessin la Ilum a Catalunya. Tant mateix no era
cap canongía el lloc que se'ns oterí, emperò sí una
tribuna lliure per a parlar de lletres catalanes. Ac
ceptàrem desinteressadament aquesta missió hon
rosa, ab la qual, en realitat, no fèiem sinó conti
nuar una tasca en que ja ens haviem ensajat en la
revista Yoventut, durant el període de 1904 a 1906, y
havrem continuat en el mateix Poble Catalc> per
espai d'un any, en 1907-1908. Altres ocupacions
més perentories ens havIen allunyat de la critica

periodística, no sempre lliure d'esculls
vulgui exercir independentment.

per

a

qui

la

El canvi de redactors d'El Poble fou objecte
de fortes discussions en el camp de la política ca
talanista, y això donà lloc a que alguns amics nos
tres
prenguessin a mal l'actitut que havfem adop
tada; com ho prova el següent comentari d'un
periòdic satíric de la dreta
« El senyor Miquel i Planas ens ha donat un miquel.
» No crèiem al pulcre editor i enquadernador persona
•
»

pell tan gruixuda.
Col'labora a El Poble Català, ¡Si, senyors! Tal com
firma. I, per lo que's veu, no se'n dèu donar

» sona. I hi

vergonya.
» ¡Bona

pell per a fer enquadernacions de pergamí! >

Encara, més endavant, un setmanari de la es
querra, qual publicació s'emprengueren els antics
redactors d'E/ Poble Catalk, ens obsequiava ab
aquestes suposicions del tot injustificades (2):
« Retreient vells textes de La leu, El Poble ha comès
» una gaffe mólt
disculpable en gent inexperta y desmemo
• riada. Resucitava etemérides de la repressió de la set
» mana

tràgica: « Taldia escrivia això La Veu...» Però obli
dant el refrà castellà que mana no mentar la soga en casa
»del ahoreado, arriba que escriu: «Dia 7 d'agost. PUBLICA —
» La Veu — LA PROTESTA DELS DIPUTATS DE
• TRA ELS SUCCESSOS. »
» De manera
>

publicans,

L'ESQUERRA CON

quels diputats nacionalistes,

que eren re

sabien ana
implacables les repressalies i que no hi cabia
» l'oposició a la revenja governativa per haver estripat en
» Maura la Constitució, • publiquen una protesta contra els
successos». Si ells, desde el séu plànol, secondaven la
• repressió, ¿què no havía de fer La Veu, conservadora i ca
» tolicissima?
» ¿Quina explicació trobar en aquesta gaffe d'El Poble
» Tot té en la vida una explicació senzilla i naturalíssima.
'El senyor Miquel i Planas, el minuciós bibliófil, el Romeu
> de la relligadura, el benemèrit Champolió dels nostres
que havien combatut la guerra, que

» ven a ésser

«clàssics, treu, de la collecció de La Veu de Catatuara de
» l'Ateneu, els retalls dels articles que publica El Poble. El
» senyor Miquel i Planas, com bibliòfil i erudit honestís
» sim, se troba ab el document en el qual els diputats de
• l'esquerra anatematitzaven la setmana tràgica, i ho feu
«'constar. No té preu l'estimat literat, per a notari de bi
» blioteca.
» No obstant — és precis fer justicia completa,—tal volta
» el senyor Miquel i Planas, vell col'Iaborador de La Veu,
'que ha trobat sempre en el diari regionalista una columna
•
•
•
•
•
•
•
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cortès per a les seves disertacions, pensà que's tenía de
complir el manament de Jesús, otorgant a La Veu lo
lo quels pertoca.
que fos séu i als diputats esquerrans
Després, el senyor Miquel i Planas se rentaría les mans
en qualsevol dels rentamans de l'Ateneu, ab aquell sabó
líquit que, a dir veritat, senyor Santos Oliver, resulta
devegades una mica massa oleaginós.»

A travers

(1)
(2)

d'aquests

conceptes

apassionats

¡Cu-cul!, núm. 26, de 30 abril 1914, pàg. 302.
La Patria: núm. 6, de 26 juny 1914, pàg. 2.
22**
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BIBLIO

de reconèixer la consideració personal ab que'ns
tractaven aquells amics nostres que no s'explica
ven la nostra actitut. Avui ja se la expliquen, pot
ser; y això ens relleva de la obligació de reiterar
una professió de fe catalanista que resurt prou de

FiLfA

542

cada un dels nostres escrits. Com tampoc ens apar
necessari repetir el pregón menyspreu que'ns inspi
ren les qüestions de la política, eterna causa de
discordia entre els catalans. Per això tenim per
ben empleades les censures que'ls nostres amics,

oinpenclí vttIfflim córm
folirDe
peitílécía, traDela
botyauíros moltnotables
mcdicinadE conce enfí

per íos quats míianfant to bíuínat adíuro:í qutfai
feguínt agtio:fía p2efuada bela pefficía.Vmen.

Portada del

«

COMPENDI

UTIL1SSIM

ilmpressió

CONTRA PEST1LENCIA »

d'en Rosembach

de Valasco de Taranto

(Barcelona, 1507)

543

BIL1L1 OFILÍA

respectius camps polítics, ens han adre
çades: són el preu de la nostra neutralitat.
Ja'ns perdonaran els suscriptors de BIBLIOFILiA
si, per aquesta vegada no més, hem parlat de coses
<lui ens afecten personalment.
desde els

"La Celestina"

en

català

El senyor Antoni 13ulbena y Tosell és

un

antic

544

qui escriu aquestes ratlles. Quan, allà
1890 y tants, solíem recórrer les tradicio
nals parades de fira dels llibreters de vell, hagué
de cridar-nos un jorn l'atenció un volum rotulat
aixt: Les obres del valerós cavaller y eleganttssim
toeta Ausias March, ara novament ab molta diligen
cia revistesy ordenades, etc. (1); l'adquisició
d'aquest
llibre ens feu conèixer, alhora, el
capdal poeta va
lentí y el séu editor de 1888, o sia aquest
singular
bibliòfil català el nom del qual queda inscrit més
amic del

pels

anys

amunt.

Deacetofa e agrertax f)elotagueo:e faffraxfíaDonat bzou

efía fet cotactio:e Deíapota potinenjar te o ertron ítato ab
fut-t? c iímo:o agrao:o tozonga. Segonaniftfía Donat ois9
bat fet ab tet De amettee.Zerçerarnit fíè Donato petits
;elets bulits o cupts enaft ab açetofa..£ fia confoltat igw
neG vegadet3 ab boneo víandes.f.ncara4 algun tanr flc cóf
traríes.Le. la virtut flacs3foztada:car a41toc virilnUt feanfo
bzeutro:lo et3 fobze la reftucacío Det caprWt Dela aperít e me
ien foztmentfon abfoltoe víuen: pauleofonDe Buic.en to
4rt Delcanon capítot pzímer.Sien Dadeo pomes:epereo:c
eodonpo:cupto:Defoteo leo bzafeo:e fernblanto cofea:podea
efTer Donato'peus Inolto abvínagre. lo vi fia dar Donat
efuptílt:e octozifferátab 11101t4 apgua De font aft 4p ell fía
rettaurat to apetít.Diu inettre
fi tos epídeinia to en vn
Díafo es en,lo pzimerpoden foftenír fagnía:e crithri:e fuo;
fcapen.Donclo fien pmagínato rnenjaroen los 4113 torna
talt algnutant feadelít:e fia,De tant obedieneía qui per fol
ça o p grat pzengua t5 a4Ltoc lo menjar be a411t tots temps
eactinen acetofitat a4l1fabzícadoz Delco planeteo : cOilitta•
ciono:eínfluencíat3:e c als vento:eala mar. t alqual toteo
cofeo obedercn fenotríge. Z3n3 codi Oc maticia Deaprc
eDe influencía:pertant4 ap:et3 ionci? tempsenbona fi ter

menenLavida noltra.Brnen.

Després, en el córrer
del temps, han anat afluint
a les nostres mans les més
heteróclitespublicacions
degudes al mateix editor:
reproduccions d'antics tex

catalans; replegues folk
lóriques ; traduccions d'o
bres clàssiques forasteres;
tes

y dic
cionaris. Tot lo qual cons
titueix el bagatge literari
inés abundós y variat que
pugui imaginar-se. Sobretot
variat: tant, que qualsevol
s'hi desconcerta.
Es precís, per a trobar

gramaticals

tractats

explicació d'aquesta ac
la
tivitat editorial tan incan
sable com diversificada, co
nèixer personalment el se
nyor Bulbena y Tosell.
Aleshores és quan un hom
arriba a compendre el per

e;

e

11)liaei
(tièaoqotsi.ellaifleabgrienedo vpus
.

n

o

que
1Zamón Lull, ab tota
la fogositat del séu tempe
en

rament y ab tota la fe de
la seva ànima exaltada,
s

hagués

fet

el

en

nostre

temps, catalanista y bibliò
fil, y aquest fóra en Bulbe
na.

Ningú

sería prou

no

deturar-lo en les se
ves ansies de proselitisme
y empenyat en que tothom
se tornés bibliòfil y catala
nista'
per

a

gratiag.
Alpaniant la6racía oc ocu. foucmlnètat
cmprleseeaszésdn
lapzeféctractatcn loinfigne2:ititat »ar
11317
çelon permíAlcare3obá"-Rofembach -11c ',.'10311)7r:Tfitaelca::Iliaynoar,
ma np.a.,4.0cI ruca Oc Alart3./11i1.0.c.r0
co

videss

•

Darrera

plana

del

e

COMPENDI

»

de Valasco de Taranto

(1)

en

e

Barcelona,

voltin de
256 PP.;
de fil.

1888. Un
180 X 115 mm., de
paper

exemplars en

22***
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e

fuper.Wal.oput befacío*

pfore1ro:e9 bifcrcuerint:vet vbífadoab ago fetungtturvelvbtad
•.nittt not í poteft.Cuita entrn pateretur oicentent ranocaufam
ocfendo facto animain pzo mo:tot facto eqnum mulam currum

po modero:.qd latints ínitudítuntell.icímus autem caufam
atumam cquum mulamcurrumnon facere:zítlud vbi neututi
•uml?abet:vtp Co quod oicendftelt bremat pluít glactat. m;
pernt outalt agitvet facitftiguspluuta glactea. tftletlalltaduer

interrogaffeper facere:rfulitteq3pa3eo
re.£erenn.madel.erze ceffasíre:ac facere. puo quact ugam.
•tenduin laune abfolute

3Rettptt rurfue facio varía9 fign dicanonee a conftructionequa
foutturmultiplteem:vt facío quando abfolutum eft: tcle5 eftqd
cottuento.1£0arti.ltion fant ad fçnosceruit nifi ptunct leones.
Outdan »art.ad talemfounam non facit iftelocus.

rpt.tapaz mecumfactt zioue tudicat çquo.tdem mecum lacten
tta turu olot.JRcperttur ctiam neutrut n otelíntsfecundi cu3bis
puruculta bette Z male.Zeren.in pboz.on tibi mala (acta nt.ei

IttdpfalmograpbtoMoCter.taterp:ete.ihenefacoomine bon ta
rectía co:de.1 In bac finit4ctetia5pto p:odeffeftplí. boc z tuf

fi facta p:o
lau.in ruden.auult ancítie facere quátt
bere.in qua enant fignificationep:ope ett facturío.i.coirecupío
-f4Stau.facturit poftcP ancillam refpetit.eft ettam facto activa o:
dtrus fecundt.Zeren.in an d.fiue te bsc femper folú fecit matimt.
iDicouttectí33fac fifacía.i.egplefi potes:z boctuatime mludo
veneris. ttlegantereualn oícimus tantunim pTentli imperatiut
modi fac.pzet eoqd vulgoOinturpone per cako.vt ti oicas pone
per

calocbiolofacbta:nolovogliooicifac fctam

plomere

tamen

id nolo:Zlerg.iiq.sh.fauta mcautem fzíc vdle fuet ratibufq3iro
nfain acctpiet.ea:omponítur facto multiptícírer cum p:çpofio
nombus vtatficto

cóficio oeficio efficío infinootticto perfictop

dcw ftcto reficto fulficio:compomtur t cumaduerbqsa vertue
atq3 nomintbus.vt ben efacío m alefacto fab:efatio madefa cto pt
gueracto affuefacto calefacío candefacío etcandefatioadocefao
cto commonefacto fiigefa cio feruefacio cófuefactotepefactomao
fuefacto otbcfacio flupefacioignefacio vmtnefactocougelefacto

resulam. Ougtamen
nonuun43 pluraliter eferuntur quçverbítanott fenfu a falmano
co
oiffert.poft verba 43 cumoicis babeo terram. addendunt eft.
odemquocgmodo çra otcímuo.0>arttalis. aerafeda cuneta
vIterio:apetis.
quoq3(vtínquit
gribus oitit.tt (
conimentarío tnregulit.f oeminína fulgularicarentia.poft ver
bap:fmicius.a.um.adiectiuutn.addendum eft. eubftandue tao
men etceptum:p:orep:tmícta
ptímíaç.aru3.oedínatur.ttt in cii
menariain regulam oc vartetate rerboutm.Outclulocuslaos
tepoteremur acbfile legendue cft. ttt locue quíde.
rí.'W,:ofpetitab vregpaci?ino. tEtaitereíufdc5 ín ltb.tít) acbao
legendus eft.tttin commetuario in regulam.fComparattua vno
de fo:mantur.poft verba ntnus lícenter abuli funt comparatto
uo addendumeít.ttt
fuperlatiuo. 3 partictpio futurí tnrue fiue
m dus comparatíua non fo:mantur:ntfi nuod
lautus moc
fito ín ntdentefintit a periturus purituriffime. Otedo ínquttfis
mibt tatentum magnumargentí perituriffime.z quod funteees
90domítalíbído.tEt in ccumnentarío

oicunt retterendítTimus 2 obferttandifiImus. tEt in commenta.
rioin regulam.'»:çtereaverba ncutra.poft v‘rba moze baccbti
tíurn.addendum eft.amb:ofius adlOerentianum. am enint
nonvítam noftrtnn :fed cbtiftum vtuttnus. t ín eandem poft
commentarq verba:ante fiírozem addendum eft.-lautusin tr í

nummo.Zuísferuiuiferuttutem ímperqs Z p:çieptis pi.
o.
flremo in commentarío in regulam. 65ertidía abtatiut.poiletéc
pld vel p:opter legendos lib:oa.addencium eft.auguftinus.ftt
betrinitateftL topter eruenctum bomincs De otabolí poteflate.

.4?)o ftrem o -fiqua pagina litterci velfyllaba peccaffeoep:ebeno
aatur(quod rartflimeacc(det)aline fimilíslibertnfptaatur:qat

caftigantsínuentetur.telpítiopbontsfaleb:ofusfçpeefta pa;

caftigate ín ípfo ptotypo veneto ímpleffustlqut multa acute:
nonnulla temerè fcripfit:z quç indigent caf1tgatéje.'Elate4

puntfacio pudefactotabefacioecpergefacto ternfacío perterreo
con

fintilía:zea quç adpUntatn retferuntur
iugartonern vtfacrífico magntfico oe tfico clarifico: edifico v(utti
facto z plurima

comoztdicouffiticofalftfico.2 (Ilaquç tantu5 tnpaffutavorcleo

guntur.veverfificot gratifito:modtfico:telltficot ludífico: cand
ficot zquçfttutbunte plafmatísquç oefideratittamatq3frequto

Relti 4ntonfillebtíffenfis íntatinam gra trm a tícen
Mtroductioneea Ottrtino '3uarra ttantablo reco
gnitç caftigatç atcg additamenne cumulaw. a quo
plototp ponon tcmcre oífcedatur: pulcberrimo oä
nie 3Rofetnbacbi etactiffimí artificis;310 3Barrinone
írt4iffç anno,$>.Z).xtít).tucnfie ctobus oíe.M,

fignIftzationem:vtfacelfots.factitoas.dtuct
íd

tanuarn babuerunt
tamen aduerteud um ett

boc nomen facto nts.p:çter quod
gnifutduium oiuerfa ftudia ad fedttionetn:z quíboctactunt
.factiofiappellantur Zertulía .inapolo.cum bonicongregantur:
uon eft factio oícendafed cura.figntricatettam factendi potefta.
non babuerit: fedin
mn,ice.adtreb.qut factionetn teftamenti
ottitnitm
faciamfi
ad
pdlet.ero cbartant.
çms peccatum mgene

flign afo
otlectílTim)Z

a
atisenim míbieft:locum ve fabíuo tntlituit «ter ís

tottgentelima reperturís quomm
per fpectatmus q u tdent ea.Ziale.

le

fDJartinus 3darra ftãtaber

lis

vnuatutbi

t

tudiofolecto:í.

38 .irrinonenfes tuototrpos
lectozoeeflepauca qclit fui reddendalo
oum varta p:çter Salmatial atcg
quís
etemplaria odibamus: itermiffa funt: quØî
et ttanta
ffttneris quiinboo

ínctderts

rurfus boc oputtimpzetterit: oifponéda
(tranzt
altbí.
bdco curet.,Deelt in c6tettu.F.lel fuitnus eftie.ttt verba tu
poll
OC
vocatiuíregimíne
rst
effe
tuifuntus
oponet.ftt
cómentartoinferueramus.Sut
tione fuppolitt addendii cft q6
ltb:ofecundo zfeto
quí atlqñ pont oidtt ablblute.Itt reponunt
viro
oc tnfinítjuispolt etemplum
tuplet liblo tertiolegatur.±t dum
eft.
quemadmodum in

stnes nupturunt virio:adden

Sed

fti.
arteminofiottimus:bocnon circumloqutum:fed pottus
turum eftinfininui:quo iamnon vtímur.tet madierbpslocalt
bue in auernum ett

generts
a.fi
legendum.11ucommentarío
de
eft tfraebtis:addendum eft,t
in.
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bena l'executor més convençut y desinteressat. Mai
la perspectiva d'una tasca copiosa y feixuga ha
pogut deturar-lo. Vegeu-ho tots:
El Quia.ot, el llibre que, després de la Biblia
—
diuen, — ha estat objecte de major nombre
d'edicions, no s'era encara publicat en català:
quan en Bulbena se'n donà compte, posà mans a
l'obra. Y tinguérem la famosa novela curosament
traduida y correctament estampada en llengua
catalana (1).
Tothom se dolía, anys enrera, de que no hi ha
gués una gramàtica catalana, pràctica a l'ensems
que severa en quant a ortodoxia llengüística. En
Bulbena feu la seva Gramàtica (2), en la qual situà
la sintaxi de l'idioma restaurat a les altures del se
gle xív, a favor d'un purisme catalanesc, del qual
el nostre amic s'és feta una característica perso
nal, com a escriptor y fins com a home.
Calfa, finalment, un diccionari català, que fos
una veritable guia per a evitar castellanismes y
idiotismes a 1' escriure el nostre idioma. Y en
Bulbena estnerçà un cert nombre d'anyades en el
treball obstínat d'ordenar un Diccionari Català
Francès Castelld, seguit més endavant del séu com
plementari Castellà- Català (3). Respecte aquest
treball, no dubtem en afirmar que, dintre el criteri
restringit del compilador, representa rúnic progrés
realitzat a Catalunya en materia de diccionaris,
desde la publicació del Labernia; al qual és mólt
superior el diccionari d'en Bulbena, perquè ha po
gut beneficiar-se (y realment s'ha beneficiat) del
cabal Ilengüfstic que la exhumació de textes antics
ha posat novament de manifest.
Insistirem encara, per a arrodonir aquests ante
cedents sobre la producció bibliogràfica d'en Bul
el séu dilettantisme literari, causa y raó
activitat editorial per ell desple
gada. Cada enamorament de llegidor (y n'ha tin
guts moltíssims) ti ha donat peu per a la publicació
del séu Ilibre, gran o petit. De Cervantes a Shake
speare, del Dant a Tolstoi, d'Homer a Hurtado
de Mendoza, cascú ha rebut el corresponent home
natge d'en Bulbena, o més ben dit, l'ha prestat a
la Ilengua catalana per medi d'en Bulbena, qui els
ha traduits a tots, in-extenso o extractats, completa
o fragmentariament, y ha donat a la estampa en
cada cas el llibre o llibret que'n resultava. Això,
fet durant vint-y-cinc o trenta anys, representa en
realitat mólta feina feta per amor a Catalunya; y
mólts de diners esmerçats, sense compensació ma
terial de cap mena.
11/lólta feina feta, hem dit? Sf; mes fins a quin

bena,

de la

546

BIBLIO FILÁA

en

multiplicada

(I) L'enginyós cavaller Don Qui.vol de la Man.ra compost
per Miquel de Cervantes Saavedra. Traslladat a nostra Ilen
gua materna, y en algunes partides lliurement exposat per
Antoni Bulbena y Tusell (Barcelona, 1891). Un volum de
XVI +5a2 pp., de 295 X 175 mm.
(2) Lliçons familiars de Gramidica Catalana... per An
ioni Tallander [A. Bulbena v Tosell]
(Barcelona, 1898). Un
volum de XVI+ 112 pp., de 170 X 110 mm.
(3) Barcelona, 1905 y 1913.

punt feina útil? Hem de confesar aquí que, real
ment, el senyor Bulbena ha treballat, ha treballat
sempre, emperò sense plan, sense limitació, sense

orientació;

a no

ésser

que's vulgui pendre

per tals el

séu fervorós enamorament catalanesc. Dels textes

antics que ha donat a Ilum (fragmentariament quasi
sempre), pot dir-se que no ofereixen pas, en general,
gaires garanttes d'exactitut; el Ilur editor ha sentit
mólt sovint aquella pruitja insana de fer els textes
més correctes y literaris de lo quels hi feren els
propris autors. Emperò, a canvi d'això, ¿quantes
aficions no ha desvetllades en Bulbena ab les seves
mostres de literatura antiga, donades en edicione
tes elegants, amables, clandestines quasi, y en es
tampacions d'amateur que s'han fet ja avui intro.
bables y són pagades a bon preu quan ixen a
mercat? Y citrants dels Ilegidors actuals dels nos
tres clàssics no són deutors an en Bulbena de la
llur iniciació a l'estudi y coneixença del passat
literari de Catalunya? L'entusiasme del nostre
amic ha estat tant comunicatiu, que té per admi
radors de la seva obra a tots els bibliòfils catala.
nistes. Es una noble y generosa follía que ha pro
duit unes quantes dotzenes de folls que encara
compren llibres catalans. (Y són ells els únics

que'n compren.)

La darrera pensada d'en Bulbena ha estat tra
duir La Celestina al català. Aquest és el volumet
elegant, simpàtic, que l'excelient amic ens ha po
sat darrerament a les mans (r).
quin home pràc
tic d'avui (català ja vol dir, per a mólts, home
pràctic per excePlencia) se Ii haurfa ocorregut tra
duir La Celestina? Quina necessitat hi havfa d'ai
xò? La mateixa necessitat que hi ha de canviar de
lloc la estatua d'en Rafel de Casanova: fer un acte
de pur catalanisme. (Podeu estar ben segurs de que
cap home pràctic farà mai cap acte de pur catala
nis me.)
si resultés quels catalans hem anat perdent
aquella qualitat d'homes pràctics que tothom ens
havía reconegut fins ara? Serfa això una prova de
la nostra creixença espiritual?
La lectura de La Celtstina en català, en aquell
català arcaic y dificultós — mólt literari, precisa
ment — del senyor Bulbena y Tosell, ens ha donat
un goig extraordinari. Llegir un llibre que ja ningú
no llegeix (per a què, desde Felip Trigo?) y lle•
en
una llengua que ja ningú no escriu, és
entaular-se una vegada a l'any, en festa de
familia, per al sol pler de la taula. Tot refinament,
fins en l'ordre sensual del menjar y beure, revela
un
procés d'aristocratització. Y banquetejar sol
— talment corn
llegir La Celestina a casa en ca
talà, — és un goig realment inefable.

gir-lo
com

.1Ielibea (La
(1) Ferran de Rojas: Comedia de Calist
('elestina). Per primera volta en català literalment traduhida
Bulbena
& Tosell.-de la edició original autentica, per Antoni
Barcelona, stampa de la I'da. Badia .11.C.11.X11. Un volum
de VIII + 200 pp., de 155>( 110 mm.; exemplars en paper de
fil y en paper
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El "Libre de Fra Bernat"
d'en Francesc de la Via

No

Els fa desfic[i]
podent vsar lo[fici]

35

En l'estiu de 19(2 enviàrem a Sevilla un nostre
amic per a treure fotocopies d'alguns llibres cata
lans que hi ha a la Biblioteca Colombina: el Li
BRE DE FRA BERNAT, entre ells.
Se tenia noticia d'aquesta obra pels anotadors
de Ticknor (Historia de la Literatura EspaFlola
[Madrid, 18511, I, 539) y també per en Milà
(Obras,III, 47), que parla per reterencies d'aquell
autor. En Mariàn Aguiló coneixta també el llibre,
perquè consta que va extreure d'ell cèdules d'al
guns vocables.
La reproducció del poema d'en Francesc de la
Via s'és feta avui més que mai indispensable, per
què, ab la publicació imminent del Diccionari de
l'Aguiló en que s'ocupa ja a hores d'ara el nostre
benemèrit Institut d'Estudis Catalans, móltes refe
rencies que allà seràn donades sobre el LIBRE DE
FRA BERNAT reclamaràn la coneixença del text
d'ont procedeixen. Per aquesta raó ens hem decidit
a donar cabuda en les nostres columnes a una re
impressió puntual de l'exemplar de Sevilla (1'únic
conegut avui), la consulta del qual no és gaire avi
nent per a mólts a qui pot convenir el séu estudi.

Del

lar•
caua[lcs
Per mos affers,

Menant ab mi dos escuders
Per mon
40

45

Es en

vaig

Libre de Fra Bernat, compost per Franceseh
de la Via, per pendre solaç.
los gats van en amor,
faent gran remor
Per los taulats,
Que par sien endiablats,
Tant son cale[nts],
Afferrant ab [vnglies e dents,
Los hurs semblants];
Per lo tem[ps qui es] bratt e frisants,

E per la cara,

mal temps mon cos empara
Ab lamps e trons;
Tant, que per dir oracions
Fuy tost cansats.

50

Si que

55

Mentre anatta, sapiats,
Ab tal fredor,
Fort ben tallat,

portant son habit trossat,
El breuari
Tras peniant, com a cossari;
E

66

E vench s[oletl,
Cantant ab so plasent e net,

Qui [els ho[meyer];
Aço fon lo [mels de janer,
Qui es mal [e] brau;
Par me que

65

Ab tant calla

Quant fo prop

70

E demane

A on va ell, ne de on ve,
E de on es.

20

Aquest es lo mes qu[e h]a nom, per ver,
Danamorats;
Ladonchs son tapats molts forats
E descusits,
E vett hom sobre banchs e lits

75

»En est
80

De gran

85

25

Batre la
30

porta;

90

»De Vit[...]era. •
Frare, hom de bona manera
• Par que siats;
• En vos deman si deiunats
•

• Moltes vets lan.»
— •

Amich, sim aiut Sant lohan,
Sino les nits
»No deiun, car mos spirits
95

»Nou

poden comportar;

demati dinar,
E, si nou fas,
• Tot lo iorn vaig desert e las;

• Ans me vull

nodreix e conforta
Los iouence[11s1,
E atterra los [homlens vells

Aquest

perdonança.»

Frare, si Dett vos do honrança;
« ¿Com hauets nom?»
— • Frare Bernat mapella hom
—

vigor,

mastegar de gran sabor
Per lamborrar,
E los vlls en blanch girar
Mordent lambrots,
E los genetius a grans colps

regnat;

a Sant

Cugat,
»Ueure Marta,
• Que dien que porta vna carta

vaigmen

» De

E menar anques e costats
E

» Ara

— «

Espolsar basts,
'

ell, sens fer me lonch proces,
Dix en axi:
— •
Lay del comtat de Benexi
» Soy naturals,
, E hay passat affanys e mals
Es

ab ell no han patt
vestits,

15

me, ell satura,
saludar;
Jo Ii vaig les saluts tornar,
Cam

Los mal

Ans los fa guerra e despits
De son poder.

alegran[ti

festa de cap dan,
Jorn de ninott,
Qttel dia creix vn pas de bou.
E era

Cridant e

10

framenor

Ett viu venir vn

Lay quant

5

seruir,
tenir

mon cami

Per vn boscatge,
On no senti ausell salttatge
Menar solats;
Quels arbres eran despullats
De lur verdor,
Que noy hac ni fulla ni flor,
Mas neu e glas;
Puys lo vent, quim daua detras

Es
*

cf

Un mati ane

mes

•
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«Ja

No fas mon pro.

550

165

Ao presentalles,
Ab gran ioya e rialles

tenits color de capo
Ab bona pell,

• E puys mostrats cara

'E gran delit.

«Nosaltres fem los bell conuit

danyell

E dom suau. »
—«
105
— <

Senyer, prech vos nom detengau.
•
Quel vespre n ve. »
Frare, digats, per vostra fe,

170

«E

E son

¿De qual monestir
'Sots vos, e com se fa dir?
Nol me celets. »
— «

175

Balluguet

Deuall Empeny.
Aquest Sant, per son noble seny

•

«Si es

pus saber ho volets,
• Nous sera secret:

Senyer,

• Frare so de Sant

15

[a

*»E si la seulal cara es
» Descolorada.

180

«Quant lalmoyner la regardada

u

Paradis, e collocat
»Entre los Sents;
» Aquest fa miracles molt
grans,
Que, lay on fer,
Noy pot curar nengun barber
• Ni nengun metge.
Qui aço no creu es heretge
» E hom badoch;
» Car la on fer ab son estoch,
»Noy val metgia,

cirurgia
»Noy pot clausir.
Aquest Sant soffer tot iorn

»

30

35

»

»Els fa valença e socos
» Aytant com pot,
Quels pusca amenar al loch
• On souent entra;
»Mas, quant lo beneyt Sant es dentra,

190

195

»

200

» Del tot

205

» Per ço com la preso ji tol

bons amichs;
»E, per congoixa e destrichs,

"Lo monastir
» Don eu suy, e com se
"Ela bons

aquest beneyt Senyor
Puys fortment plora,
• Per despler quen ell demora,
• E per laffany.
«Aquest Sant ha cinch festes lany
E son manades:

Lay

50

210

»No ha

215

viudes e maridades,
Encara poncelles,

0

220

»E dalt
De solixent a
»Uenen
» Per visitar la

nos nols gosa noure
›De nulla cosa,

»E es

'Per romiatge:
» Dones donor, e de paratge,
•

Algu de

"Ans la te quascu com sposa
»Dins en sa cambra,
» E mostran los de
pastar ambra
• Alexandri;
E puys, quant lany es en la fi

• E tots ans ne fem
emprenyar
» Trop mes de mil;
» Ueus aci lo nostre estil
«Les donas quey van no han suma,

» Non volen moure;
»

infants,

E la costuma.

' •

35

Car si algun hom mullerat
»Nosaltres ab los nostros sants
»Los ne fem dar,

van

Per veser le marauelles
"Que lay se fan.
«Moltes ni ha que de tot lan

fa dir,
costums,

» Car
aço es claror e lums
»De santedat:

»Ue en suor,
«E

'Fina ques prenyada;
Ladonchs sen torna la bergada
» Ab lurs mullers,
Pus han complits los lurs affers

Ara podets hauer ausit

"Sos

15

muller
estruga,

"E lur delit.

E ell roman
10

com la sua

Ans li par ques fort fexuga
» Per concebre;
E per son gay cors apercebre,
»Uol lo marit
"Que la muller, dia e
» Nos partesca
»Del monestir, ans lay seruesca
» Sant
Balluguet:
'Car aquest es Sant qui promet
» De dar infans.
» La dona sta
aqui tants ans

» Sos companyos
» Lexan lo dit Sant glorios

solet;
dins, tot destret,
»Faent gran dol,

Perço

'No es

martir

Pels companyos,

'Lo marit, ple de mals endenys,
» Trist e marrit,
»Es quaix confus e enuergonyit
"Per desplaser,

185

» Ne tot ¡art de

'v]

trista

E no es prenys,

En

25

prenyada,

'O sis es despuys affollada
» Quell no la vista,

Fon coronat

120

dinats,

•Ladonchs quascu dels mullerats
Pren sa muller,
E fala guardar al
almoyner

•

110

• E
gran festa;
quant la vianda es presta

225

complits,

Alli venen tots lurs marits
7-1914

stament,

solponent,

tot dia,
romeria
»Del nostre Sant.
• Ara us hay dit, a mon semblant,
•Aço que us plau.•
— Grans merces a vos fau,
» Fra Bernat, del bon
serino;
'• Car ab molt gran deitocio
23*
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551
• Lay escoltat,
iur vos, per celi quim ha format,
» Si en monastir
Ilagttes entrar per Deu seruir,
'Que [em n lo vostra
'Me donara, que fort demostra

» Noes

»De ventres batre,
300

245

»En

«E com deuets vos

• Ab cors isnell,
• E pens me be que son par dell
»Nos pot troabr [trobarl,

305

la

»

>

315

Aquesta monia m te en preson
» Em fa

languir,

'Car tant lam yo, que nou sce
• Ne dar entendre;

dir

320

me

Presarau mes que ser senyor
De tota França;

Que

»Ueser la cara

»Resplandent, gloriosa, clara
»Del Salvador,

325

Qui

"Qui

la

> Els fa en

275

2>t0

Fa”vi

»E vol que quascu visca cast

— «

335

'La

regla

310

Que
«

Frayre,

»En

aquest

• En
»

parlats

ab

figura,
part

'Si be us portats largues faldes
»E gran corona,

345

»Mostrare us ab rayso bona
'Tot lo contrari,

dret exemplari
«Dels sants Doctors,
E dels solemnes glosadors

» E us dare
350

'Quin

han tractat;

» Car

lesucrist ha ordenat,
»E vol ques tenga,
Que quascun lech sa muller prenga
» E multiplich. »

355

Senyer, de vos yo molt estich
» Marauellats;
'¿Que farem, si los mullerats

—'

mon,

Car

295

vos

Com lo renart;

» Mas yom pens que en altra
> Uendrets baldes;

vostra."

les creatures quey son
»Han a peccar;
> Puys, los filosofs van posar

Adonchs, appar
vos no volets obseruar
• La scriptura.
•

— «

290

•

de vos soy fort dubtants
'Com me reptats,

»E diu axi:
• Crescite
multiplicamini.
»

santament,
E vos par trencats scientment
Senyer, Sant lohan nos mostra
»E volch scriure,
,
Que null hom sen peccat pot viure

amichs,
Paradis tots richs

Senyer,

»E

285

ab gran honor

'E par me que vos no cregats
« Los mants de Deu,
^
'Mostrant en lattangeli sett,

'Esta

270

goig

Ebenanants.
330

[e]nuirona;

mereix portar corona
'Sobre son cap;
«Aquesta val, hi pot, hi sab
» A qui li plau,
»E si Ii plagues que sots clau
» Ab ley dormis,
No ha tal goig en Paradis
»Null confessor. »
— « Mal
punt sots nat, en framenor!
» ¿E sots orat? »
— « Senyer, lom qui es enamorat
No ha bon seny,
'Car fina [a]mor tant me destreny,
> Que tot marsesch.
— »Frare, nou manda Sant Francesch
»En sa doctrina,
'Ans, ab rayso nobla e fina,
»Uos da contrast,

dona

'Ala sens

• Tota proesa,

265

per ver;

'Es eu treball de mon poder
Per fer enfants,
• E, quant morre, crech quentrels Sants
»Serey pausat. »
—
Cert, frare, ans serets soterrat
Dins en linfern,
En lo loch desert hi estern
» Ab diables,
On haurets penes perdurables

«En ella floreix es auança

Humilitat e gentilesa,
E bon capteny,
'E raonar ab noble seny

Noy ha peccat;
crestiandat

per xalçar
• Ho fay,

»En per tostemps;
»E may vos no serets ensemps

volgues pendre
Per seruidor,

'Sial Ii plagues

espolsar
'Un trauesser!
»Uolrieus per correu, e no cambrer,
'Si Deu me sal!»
— Senyer, sim aint Sant Marçal,

310

E son bell cors crech no ha par
• En aquest mon.

250

2e0

bacallar!

» Gran santedat.'

Hani vna molt falaguera,

255

Que dins dos iorns vintequatre
» Colps nay donats.
— «
Punyals que us firen pels costats,

Senyer, a Deu siau comanat,
» Queu hay a fer;
» Que tinch anar al monaster
» Lo d Auall iau,
» On ha monges prou e assatt
»Bones e belles,
• E acullen
per marauelles
> Gent estrangera.

— «

240

peccat;

'Es eu suy tant acostumat

, E

235

552

la"1

»De

'No han poder
multiplicar e creixer
» Humanitat?

scriptura,

'Per que nos coue, de bon

Que ço de quens força natura

grat

7-19 14
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553
Fer
•

, Mes auent nostre

Quins
•

430

E vint e dos ans studiat
• Leys diuinals.
Sabets que son peccats mortals,

•

ministre,

Sens via torta?

comanda

Que façam aiuda granda
Als qui lan mester;

E romandrien sens hereter
• Molts
queu ne say,
» Qui per nos son lunyats de smay

Aquell qui ab dona morta
»Jau carnalment;

•
435

tal peces mortalment
»E fora mida

Aquest
[b 'v[

— 'Fra Bernat, hom de mala vida
• Par que siats,

440

Car mala causa raysonats

E de tristor:
175

Don mes val que si, sens lauor,
» Quascu morís;
• Car Deu me par que malais
»

180

190

'Car no

vituperats per tuyt
'E malmenats. »

• Ans dett

»
150

esplan

disets?

•> Car tota ma rayso hauets

.Fort scarnida.
son de mala vida

éSabets quals

»Cella qui mengen sardes salades

ço que la sglesia canta
Ens ha mostrat:

E males fades?

155

'Car cert es que es gran peccat
•Semblant fia¡ena,
• Els
quiu fan ne passen pena

punits.
—
Senyer, qui deça menia perdits
»Jau della [eln pluma;
• E, par hatter daça gran suma

'E ayga [alb pa;
• Mas eu suy hom qui visc tot
»Em pensi be.
•

Huy

Digats,

pus tenits

•

'De squivar mals,
¿Quina cosa son peccats mortals,
Fra

fe?
Bernat, lo Senyor quins fe,
»Nos volch mostrar

460

465

470

, Com se deu de

peccats gardar
Lo peccador

»
•

Qui vol lamor del Creador
'Aconseguir;

Car luxuria ns fa venir
'tus en labisma,
• Ens fa lunyar del loch altisme
» On ha repaus;
• Cest
peccat nos furta les claus
»De nostra vida,
»Ens amena lay, ens conuida
» Ab lo dimoni,
» Qui, ab son malvat strimoni,
'Nos fa decaure.

475

480

Senyer, prech vos quels iunyidors

» Ab cors

485

'Persa valor;

fl•'••1

»

'Que

en

Queu ne

Mas, prec vos nom façats follor
»

»Ni traycio,
Quem tolgues••ets possessio.
— 'No us cal dubtar. >

mostrets de sermonar,

E nom

gentil;

sab be tenir lo dret stil
• De sauiesa,

»E per sa gran gentilesa
» Gint acullir
'A totes gents, se fa grasir
»

, Anets trompar,

425

recorda quem dine

'Que non menia pas mon companyo,
'Mas eu solet. »
— •
O, Fra Bernat, e com sots net
'Per empeltar!
Tambe us poria hom comanar
»Filla o muller!
- • Senyer, si us plats, fets me plaser
E tal seruir,
'Que vingats lay al monastir,
» Lo d Auall iau. •
— • Per ma fe, Fra 13ernat, quem plad,
• Pus a vos plats;
¿Es gayre lttny daci, digats? »
— « Senyer, prop es.
» Gardats lay, per aquell defes:
»Dret pel sender,
La trobarets lo monaster,
» Cell que tant val;
• Mostrar vos hay ma special
'Com es tam bella,
» Blanza, graciosa, isnella,
»E

Mas, ab tal senyor hattets raure
» Quius entendra,
, E segons tarets satisfara
»Uostres labors. »
—

me

pla

»Dun gros capo,

consistori

•

405

420

que

• Ne

, Per vostra

415

Aço

,

Bernat, par no cregats
» La regla santa,

—

410

los maluats

▪ — • Frare

» De plasers grans,
'Bon passar fa vn poch dafans
En Purgatori.
400

corregir

»Del mal que fan.
— «Senyer évolets queu vos

'En son

.395

deu parlar ab follor
dir viltats,

»Ne

145

fruyt,

, E eran
385
'
a

»E desonesta,
E no par gens sia honesta
A frare menor:

Antigament

Creatura que nodriment
»No daua [e1n terra,
» Els antichs dauan
gran guerra
» Gitant del temple
• Cells
qui no eren del exemple
»Dels donants

4

Hay eu stat,

adiutori;

Car lo beneyt Sant Gregori
Nos assinistre,

1e5

i70

554

BIBLIOFILÍA.

Adonchs, pensam de caualcar
Sens far demora:

say pro,

lestudi d Auinyo
7-1914
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E caualcam prop

495

— «

dun[a] ora,
fredor,
Ensemps eu e lo framenor,
Tostemps burlan[ti.
E quant fom prop dun ayga gran,
Uim vn bell lochs
De qualques mil e tres cents focs,
On nos dreçam;

560

E quant

[b

•

570

—

Ab gran

500

55(,
Senyer,

dones, so crey,
horades;
»E iuguen a les cambiades
> Axi cols plau;
E porten lom axi com fals dau
» Al jugador.'
—
frare! e be es gran dolor
»E fort pena,

565

lay fom, descaualcam,
dentrar,

Quant

hom veu ço que semena
>
Cullir

Pensam

vaig

Es ett men

dret al altar

Bernat, cuytat e leu,
Ab gran furor
Anech gardar al parlador
Sa special.
E fo semblant qu[e] ab vn punyal
Li

hagues

575

hom dat:

Qui

especial requer
Que Ii do samor.
Al frayre pres mortal sudor,
Cuydech morir;
sa

580

Es en lo

cuyte retenir
Fregant los braces;

585

E diguerets que ab grans maces
Hom lo feria,

520

Car lo pols tampoch Ii batia
Com si fos mort.
La monja stech ab gran deport
Ab lo caualler,

525

Que

nos curech del
De Fra

540

E quant
Lo
600

550

— «

610

vos presa

»Segons
•

qu[e]

ani costal faser
trona,
Si qttel caualle'r ni la dona
No man sentit.

615

podets
Lo

un

troç

de

quem par,

sponia,
[b,l

cattaller, ab gran delit,
Fa sa requesta,
Ab humils dits e clina testa;
E diu axí:
— «
Senyora, yo us am de cor fi,
» De gran amor;

Car nous ha volgut saludar
»Ni dir paraula.
Tot vostre bufar par ques fatila,

Segons

vesprals,

tristor.
Pero nos part del mirador
La sua vista,
Mas, dolorosament e trista,
Diu son offici,
Car pren Ii dolor e desfici
Ab gran

Tras la

«Frare, fort suy marauellat
Daquesta monja:

Menys
555

suspir:

Es en men

Ma voluntat.
—

E comença ab gran

Del caualler.

despler

vos conexer

frare s pres a passeiar
E hores dir;

E regirech los salms
605

Bernat, mes sou mort que viu;
queu dizets?

Senyer,

vench, a cap de stona,
poch tardar,

Unes quaranta veus o pus,
Que no dix als;

eu

»

hay passat

dominus... >

passar
Totes les belles.

Fra

quen

cattaller,

A

Dix lo frare: — iQui Ii pogues batre
«Lo seu broqtter,

—

affany

duymes

par que fa tot son poder
—
> Tolrem la dona.

595

Cuydey estar,
pensi que deu

» Nom pena que hagues
> De tot lestiu!

mes.

crech en seray
«Ben millorat

Quem

[bio]

Tambe debatre.
515

qui lay

Senyer,

»Del

viu ses blanxes mamelles
Sens cubertor,
May no viu falco ni estor

Quant
'

•

• Del gran

desplaser

viu son cors delgat
adorn,
Fuy pus calent que si [emn vn forn
Fos eu pausats,
Car ab sos esgarts biaxats
Lansech tals darts,
Que nom defes enginy ne arts
Que nom faris
Duna dolçor, quen Paradis
Car en

'Qui feln monastir
'La volch metre, per Deu seruir;
'E fo gran dans,
'Car mes valguera a fer infans,
'A mon semblan[t].
» E pens quella maldits tot lan

Bernat;

E tan

535

"¿Par vos bella?»
Bernat, deius la gonella
'La volguera mirar;
Ladoncs sabera dittisar
Sa bellesa.
— «
Senyer, be feu gran peguesa

»Cell
590

E quant eu

5.30

"Quant viu parlar lo caualler
Lay ab la dona.»
Prengam lo temps qu[e] axis condona,
'Que afer cotte. »
—
Senyer, digats per vostra fe,
— 'Fra

Car ell viu seure al sett costat
Un caualler,
515

altruy.
despler e anuy

gran

»Hagui, per ver,

E Fra

[b ,u]

Senyer,

A pregar Deu.

505

totes

'Par son

Los prechs del vostre serttidor
»Uullats ausir,
«Car vostre so fins a morir

que vey.»

7-1914
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55S

»

»

Axi com dey.
Que al mon no say comta ni rey

»

Pogues

1325

>

630

Que

no II

» Me retengats;
»Car no hauray ioy, ni solats,

plagues

'Ni

star vostre

sotmes;
» Tanta donor,
Gentilesa e gran valor
Vos volch Deus dar,

695

» Que en lo mon vos

fayt lausar
»Per la millor;
Don, vos suplich que vostramor
• Me vullats dar;

»
635

— «

1,,p1
700

»E mon

»

desir,

705

Va cridar vn seu escuder:

Que

E

Tostemps leyal,

A poch tardar.

Ell venguech e ana portar

monja, com sauia y certa,
Respos tot pla:
—
Mossenyer, vostra rayso ma

Dinsvndrapdeli

715

lina copa tota daur

fi,
Embolicada,
E crech laguessen obrada
Lay en Paris;
E puys hac mes cinch cents floris

'Totatorbada;

fort marauellada,
»Com me digues

"Que mes amors a vos dones;
» Que nou deig far,
» Car per lesucrist a lausar
»

Suy

720

Dins en la copa.
— • Tost se
pendra foch a la

venguda,
E en cest loch retenguda
» Per Ell seruir.
•
Aquest am e vull obesir
»E dar mamor;
ça

'

]

pres per mon senyor
E per espos,

solaç

Mas laur la
735

mi noy cal

El caualler la conuida

Que sia seu,
placia que, [eln breu,

Ni encara sperança
• De tal demanda,
Car nostra regla nou comanda
'Ne far nou dey,
» Car eu trencaria la ley
• De castedat;
» E qui pert la virginitat
» No la pot cobrar.
'Dones, anats en altra part cercar

E que Ii

Li do samor,
740

Perque, tot ras, vos dich de
»Aço sapiats. • —

690

—

745

Mon senyor car,

»

Gran por a mi fa lo parlar,
»De males gents
'Que no diguen a mos parents

no;

caualler, trist e irats,
Cuydech morir;
E comencech ab gran suspir:

Senyora

seruidor

present.
La monja par quella consent
A la demanda,
E dix, ab paraula blanda:

Lo

— •

E que prenga del
Lo dit

•Fer vostre pro,
»

feufort escalfar
mida,

Fora

Hatier fiança,

*•

,•;0

quaix desesperat

Es fech pregar,

plaser,
'E quil
pot hatier
• Treball ni mal:
»

stech

Al caualler,
Qui comença, com de primer,
A requerir.
La monja s feu vn poch tenir

730

»E gran
ama no

» Donchs, mossenyer, vers

Qui

Ans feu gran aculliment

» E faria gran traycios
• Queu lo lexas;
•
dona
e

gauig

stopa!»

Dix Fra Bernat,

E ple danuy.
1.a monia no mostra arguy
Quant viu largent,

725

«Aquest hay

Aquest

desplaser,

De nom lapella,
parlaren a calç dorella.
Puys sen ana
Lescuder, e tantost torna

710

requesta damor coral
» Qui us es offerta.

»E som

caualler, trist e fallo,
Per

per vos sia deliurats
• De ma
dolor,

La

75

viltat;

»

»

,70

fer

'E prech vos baia prou durat
• Uostra rayso. » —
Lo

*» La

0

Car mes amaria ser morta

» E sola vos am e vull seruir.
» Adonchs, vullats

45

55

'Anats a casa,
lauar lo cap al asa;
• Passats la porta!

'Que

-Prenent del vostre seruidor,

,i50

»Que retorn viu. »
Mossenyer, voletsperdrel

'E fets

E si nou fets, sens tot tardar
» Pendray la mort,
»Car vos sots tot mon deport
,;10

alegria,

'Si donchs, per vostra cortesia,
•Nom aiudats,
E, de mort que suy, vos façats

[6. v]

' •

» Queu
Aquest cas

fort perillos
E redubtan[t],
• Car, sim aiut Sant lohan,
»Jo us vull gran be,
»E en breu temps yo complire
»Uostres plasers. » —
La monia [alch la copa els diners
»

cara,

»Morir me couendra sus ara
»Per vostramor,
» Pus no as plats que per seruidor

755
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continent;
E promet de complir ferinament
Al canaller
Tot lo que 11 vinga de pler.

'E aço per la gran trayso
Qai m es tractada,

Abtant sen vay

cnualler, inusent e

gay,

E yo nien torne

vol dar soldada
A tots quants veu. >
— « Frare
[Bernat[, certes, en creu
»Que vos cuydats
'Car la monja

825
Lo

560
» E de rayso;

»

Sobrar de seny tots los
Car Salamo,

[e'l

Frare Bernat, que trobe
Tot esbahit,
Dient: • De lorrente in Pia
A

7(15

830

'Rey Dauiu,

775
h

7R)

•

Propler ca.»
O, Fra Bernat! ée durara
»Ilostre legir?
Dues hores ha, sens fallir,
Que us he iaquit,

Samso,
ligats
• E tots per dones enganats;

Aço
835

8.10

845

quem par;

•

E Ii promes,

850

Com tench la copa els dines,
• Far sos demans. • —

-

790

E,

• D[e] bonamor,
»Em promes que, per aymador,
Me retendria;
E de present, quant en venia
» Al monastir,
'Ella m venia acullir
» Molt francament;
» E ara m mostra e fay peruent
Que nom coneix,
» Ans, quant me veu, lay me scarnex
»Em fa susany,

Car lo caualler deu tornar
» Aci dema,
Car la monja Ii dech la ma

Fra

Bernat se torcech les mans

De gran dolor;
gardant alt al mirador,

[e' ''1
855

E acull qualseuol estrany
»Mils que no me.'
— Fra Bernat, la regla que te,
›No vol ni mostra
'Que sia mes daltri que vostra,
'Mas, per sa honor,
]

E continent;

Iiiit vn canonia
la dita monja
Secretaments.
Fra Bernat cruxi les dents,
Car Ii es greu;
E dix: — • Açola vinya de Deu
» Par
—
que seral.
E si eu nol
800

tengues

860

865

.¿E

805

fiu abonançar
follia;
Pero, ab sa malanconia,
Anech gastar
E comencech ab dents trencar
Les vestidures.
Eti digui: — « Frare, horadures

810

•

façats!

820

876

fe'l

»E de poch seny. »
Senyer, tristor tant me destreny
» Em acora,

»Que de tot

mon bon seny so

ab clan

voluntat?

Gran faix vos hauets carregat
» Siu volets far,
'Car non poriets acabar
'Ço que os pensats.
»E, si los qui son mullerats
» Han prou que fer,
» Que pusquen gardar lur muller
»

875

Car tota la roba esquinçats,
Com rabios.. —
Ladonchs me dix oracios
De tempestat;
Eu cityde fos tornat horat.
E vau Ii dir:
- • Frare
per foll vos fets tenir
— «

cuydats tancar

•

De sa

815

vos

» Lur

star.

'Mas eu lo

Par que

Axi [alls estranys com als parents,
• Per sa bondat;
»E daço no siats despagnt
» Ne us donets mal,
» Car non trauriets lo cabal
»De vostra vida;
Car los coue soltar la brida,
"Que axils plau,
•

per la ma,

Pens haguera mort
Lo canonge, qui ab gran deport

Cuydaua

Mostra a tots bona amor

E per ço fa aculliment
'A totes gents,

Qui parlech ab

795

sabets clar.

»Deman vos équis pora gardar
» De lurs engans?»
— •
ella m feya semblans

Senyer,

E encara no hauets legit
De tot vn psam. •
-- •
Senyer, diriets que, ab vn am,
» Me tira 1 cor
'
La monja que al parlador
• Hauets vista. »
• Sim aiut Sant lohan
Batista,
Frare Bernat,
» Tot vostre ioch es barreint,

'Segons

Adam e

Foren

— •

770

passats:

— «
885

fora
7-1914

Que nols

engan,

»E langan que fer los volran
» Los faran veure,
»E puys euidentment creure
•
Que no es axi,
*» Per foll vos tinch e per mesqui
»Dels pensaments;
»E ja cuydats ab [les] dents,
'Som par, la luna. »

Senyer, no us preu vna pruna
»Ço qu[e] auets dit;
»Car, sim aiut lo Sant Spirit,

561
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Ella [ejs fort falsa:
• Que della s vist no sen
calça:
»Car sapiats

s90

Que noy trob pler;
'Si no conuendram fer vos despler

955

• Si
gayre dura,
"Car tota humana natura

Que mig

>

an ha eu noy suy stats;
• Ham
desconegut:

• E
yo m pens

qu[e] altrey es vengut

'Quin

fa sa

guisa.

• E dar honor:

Si mal foch Ii crem la camisa.
Car trop son males!
• Que om los bates lo
ventr[e ab pales.

960

Prech vos quen parlets ab sabor,
"E anem clar.»
—

»E los costats!»
—

Fra

Bernat, vos diets gran viltats;

•

Car diets mal
• De
ço que en lo mon mes val

965

E es presat;
» Car
per dones fon restaurat
• Luman linatge.
•
.)95
^

»

Que Lejra sotmes al seruatee
• Perpetual;
• Per
ço volch lo Rey eternal
• (:ay devallar,
E dins vna Verge intrar

»

Que [e]n

»

975

•Comunament;
980

» A
gran

985

990

dolor;

Car dones han mesa [e]n tristor
• Nostra natura
(Axiu mostra Santa Scriptura

'E, si us haguessen fet dolent,
. Axi com me,
Nom

» A mon semblans!

930

'Que trop son males,
donen de falses bales

maldigats.

E prech vos

•

995

pensi qtten diguessets be
'Com fets ara,
» Ans los
falsariets la cara,
«Si com yo fas. »
—
Frare, fireus colp de matras
En mig del front!
iam volets fer en vn pont
»Del cel paella?
Anats als infants de mamella
»Dir tals paraules,
• Car tot vostre
parlar son faules
»E maluestats;
'Car per dones sots pus torbats
, Qu[e] hom
qu[el anch vis,
Car tot lo vostre paradis

»En moltes
•

Qu[ej

• E
935

ab lurs

parts),
falsos engans e arts

»Molts ne son morts,
moltes guerres e discorts
»Ne son

»E vostre repaus,
,

1000

i()

915

950

Es, quant podets star enclaus
»En algun loch
On haia dones, fent tal ioch

partides.

•

Comtar vos nia infinides,
"Si yom volia.
» Si vna
bona, centmilia
» Ni ha de vils.
E no les lauarien rus
»De lur viltat:
o Tant es
lengan e lo barat
•
Que saben far. »
« Frare Bernat, a barallar
'Nos couendra;
E pens que mal vos en pendra,
'Si no callats,
• Car les dones nos han
portats
» E tots nodrits:
• Per
que nois deu hom fer despits:
• Nin mal
parlets,
"Si mon amich estar volets.

be.

E tot confus,
• E ia no las
presi vn fus:
E

tot loch ne

qu[e] als vostres infans
Anets mostrar;
Car de dones vos dich, tot clar,
> Non
diray be,
Car nol man fet ni yo loy sce;
» Fira les lam!
Car Etia feu peccar Adam,
»Meniant del fruyt,
» Per que forem condemnats
tuyt

Quen digues

Tot hom es fon qui les mante
»Els va detras;
Per elles vaig desert e las

seriets itttiats
Per malestruch.»
— «Per
Deu, senyer, fort sots fexuc.

,5

Senyor meu, segons quem par.
»Jam menaçats
Quant en gos dir les maluestats
• Que dones fan.
,..Cuydats me spaordir parlant,

» Ab vostre dit?
Ans mauriets mort que spordit,
• Pel nom de Deu!
Que ans me faria iueu,

970

»Ens fer valença:
Per quels deu hom fer reuerença
»E dar honor.
»Per que us prech no façats follor
» Ne

• Las dea
amar,
Seruir e tots plasers far,

»

•

-

562
•

'Que

1005

» Ab vostra
maça,
par sia forment en plaça

A dos e mig;
E ara sab vos greu qui us lig
Uostres viltats.
» E estich fort marattellats
A quen diets mal:
» Merexeriets quen vn
pal
• Hom vos
posas,
'E tota dona que us tiras
Una pedrada,
» Tant, fins
haguessets squinçada
"La vostra
—

Senyer, de

tal

pell.

iutge mapell,

» E noy consent

1015
'En

aqueix

vostre iutiament,
Per veritat. »
«Donchs, frare, haia prou durat
•

7-1914
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563
» Uostra

» En la ballada!»
— « Foch
que la hagues cremada,
La vil putana!

1085

follia,

digats pus vilania
Daqui auant.
—« Senyer, dich vos, al meu semblant,
» Del poch que sce,
• Que qui pren mal no pot dir be,
» E no

1020

ic"1

»

»Lo man tractat.

«Can

Un iorn, me recort, fuy entrat
» En vna casa,

marit, ab vna spasa,
» Uolch me matar;
« E a mi couenguech saltar

'Que

1035
' —

1100

loch alt hi endiablat;

• Trenquim lo cap e la cara.»
Donques ¿com anats encara
> Com rabios?

Certes, be merexeriets traycios
» E tot damnatge.
—
Senyer, fort me par saluatge
»
Que les bendiga;

1010

1105

» Ne yo les preu vna figa
» Ne vna glan,

«Ans a mi plauria be
» La feria massa,
» Car molt Ii plau tenir la trava
»De deshonor;
'Can yo so fill dun preycadar
Qui lamprenya.»
—
0, Frare Bernat, mal vos sta!
» ¿So podets dir?
'Car vos deuriets desmentir
»

Ans al diable les coman,
» Quen hagen part;
» Que yo non vull ni part ni quart:
»

1045

1110

hom pescar les lunes
» Ab vn criuell;
Encar ab fort petit simbell
» Caure [em n laçol;
Puys fan tenir hom lo cresol
'Al mig del dia."
— « Fra Bernat,
gran descortesia
E fan

—

»Frare, al diable us coman!
»

1055

1120

Car totes dones diffamats

» Ab vostra lengua.
Axis fara com que men prenga,
»Ben puig morir;
» Car si ara degues finir,
» Non diria als.'

[e- ej

1065

» Per cap e cara,
«Per que mantenits ma mara
> E lescusats?

Cest canonge hic es mal intrats,
'Si no sen va.
— 'Frare, ell vos donara la ma
» Ab vostra [e]nueia. »
— • De tals, vint a la correia
» Men vull

1125

Frare, vos sots home molt mals
» E dauol mena;
• Merexeriets portar pena
Del mal parlar. >
— < Senyer, gran manega ha portar,
• Per tots los sants!

'E
•

les lengues dels mals

1130

ElI la requer

parlants

bem poriets predicar
• Daquests cen,t ans,

Que

fom girats detras,
Uem lo canonge
Qui parlaua ab la monia
Ab grans rialles;
Pero, a fi de rondalles,

Suplicant,

pler,

La monja mostra gran furor

non mudaria mos talans
»Ne ma [e]ntendença. »

Es

Frare, cert, eu hay cresença
•E voluntat
Qu[e] algun diable bateiat

» Uos ha nuyrit;
Car si dona us hagues parit,
»Non maldiguerets,
Ans me pena que vos los ferets
» Pler e honor,
»E no diguerets mal de lor,
» Si com fets ara;
'Car tambey metets vostra mare

si Ii ve de

Li do samor.

1135

—

1080

•

Ladoncs nos

»Uolra tapar.

1075

portar!

«Frare, a ben bufar,
'Que la lenya es verda! »
—
eSenyen, que us fira colp de squerda
» Qui us trench lo nas!» —

—

«Qui
1070

bateu roques.'

—

—

10d0

Quen

'¿E a vos, que us donen ab moques

»

«Par que digats,
»

—

[e' vi
1115

Cells quin fan gesta. »
cesta,

—. Senyer, no seguesca vil
» Enou diran.»

» Totes son vnes,

1050

noy lexa mosques seser
«Per nulla re.

Per vn terrat

[e51

parti:

pena que fara mala fi,
"O luny, o prop,
11 plau continuar trop

» Lauol carrera,
» Es passa souent la granera
•Per son tauler,

1095

El

Dun

es stada!

'Des quen

»Jom

Que molt

1 030

Quella

«Nom sce si s es castigada

1090

«Per Sant lohan!
mal e molt affan

iU25

beneyta crestiana

Tan

E

11-15

E fonch irada,
tench fort per agreuisda
Del capella,
volgueli dar ab la

ma

Una musclada.
Lo canonge lach girada
En vn moment,
Car Ii dona de continent
Grans medecines:
Bones cinch canes de melines
E cent florins.
— • Axo fa callar los mostins!» —
Dix Fra Bernat.

7-1914
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monja u prengue de bon grat,
E dix per ver:
— « Omne quod dat mihi paler
» Ad me venit,
• Elquod ad me venit
'Non enciam foras. » —

Quen vn moment

La

1160

1165

eTvl

Cuydant

fespl
1220

Donali molt gran

1225

Qui

1230

1170

Del

1175

1180

1235

capella,
1240

1245

Per los costats,
E dix: — 'En cugot, aportats
• Axo a casa! • —
Lo

1250

Ço que

1195

1200

desja.

*Fra

De gran

1260

1265

1215

O, Fra Bernats!

qui

tan bratt vos mostrats

lelnueia,
'Desjets que vint a la correia
» Uos en portarets,
» E menassattets que Ii trencariets
» La esquena?
•

Crech qttell vos fa portar pena
»Del menassar;

framenor

1,1

1275

ardit,

Morde I frare ab gran
Sus en lorella;

despit

Fra Bernat arronça la

cella,

crech que vos cuydats meniar
»Ab orb sopa;
stopa,

«A mon parer,
»E hauets la lengua dacer
»Entrels coharts;
» Crech noy valran les vostres
'Que no muyrats;

arts,

»E be us valra si us defensats
» Fins a morir. •

parech ioch,

Ans volgue dar scach per roch
Al capella,

*» Jo

» llostres mans par son de

Lo canonge s mostra pus alt

No Ii

vos

«En vostra

dauant la monja:

E pus

E vam cridar

Que yoli vengues ajudar
De continent,
Quel canonge 1 bat mortalment
El vol attcir.
De continent eu Ii vaig dir:
— »

Del primer salt,

1211,

poder
Sus lo batcoll;
Lo canonge lague tot moll
El tench deius;
Lo frare se tench per confus,

•

El canonge,

Quis batien

E dona Ii de gran

vigor.

Ladonchs verets lo
1205

frare salta duna grasa,
E fonch sobrer,

1255

Si que noii lexech closir
Bernat, ab gran fellonia,
Pres lo seu libre,
Qui parech pus calt qufel un vibre,
Alsech amont,
Al canonge dech gran colp al front,
Quel mes per terra.
— « Ara
fels finida nostra guerra!» -Dix Fra Bernat.
Lo canonge fonch tost leuat
Ab molt gran cuyta,
E pres Fra Bernat a la luyta,

al peu;

Ii mester,
Quel frare Ii fonch al derrer
Ab banch al coll;
Lo canonge, no com a moll,
Ab faristol exi detras;
Lo frare cuyta lo pas,
Uolent Ii dar;

Aquesta parada,

» E tal

ost

espines

Fonch

*E dech Ii gran samarrada

Lo canonge 1
1190

no hach

[d.1

aquest
» Sapiats yo us fare tal iocli

bugada... » —
dech gran galtada
Sens pus dir,

de

Lo canonge ana falsar

Mostrant mala cara al canonge

» Si altre jorn yo us aconseguesch
• En
loch,

ple

Cuytat e leu,

E mal semblan;
E dix: — « En canonge truan!
» Per Sant Francesch!
I 185

gastat
sanch;
.
Lo frare hague pres vn banch,
E volch Ii dar;
Lo canonge s mes tras laltar,

Que

Car ell hach malanconia

A qui la monja dech la ma
Fent gran festa,
E quey venga en la cesta
Haura plaser.
Fra Bernat, ab gran desplaser,
IIa vers la monia,

punyada

fon en la cara
E

— < Mal

punt es nat lome pobra!» —
Dix Fra Bernat,
Qui aparech endiablat
Per fallonia,

tirada
Al genetiu;
E verets la monja que riu,
Fent gran ioya,
Que parech que tota Sauoya
Lagues hom dada;
Lo canonge dech gran
A Fra Bernat,

en vn

punt consegre
Ço que volia.
La monja ji fa cortesia
E gran honor,
E promet que Ii dara samor
Sens retardar,
E que daço s vulla guardar
No la descobra.

limes la ma

Dins la braga,
*Edix: — « Yo us dare la paga
» Qu[e] auets guanyada. » -

E puys ana posar lo bras
Sus en lo coll
Del canonge, qui no s tench per foll,
Ans fon alegre,

566

1280

Fra Bernat

gita

vn gran

Giras vers me,
7-1914
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»E us he amada;
¿Es aquesta la bugada
»Que sabets far,

Dient: — « Domine, adiuun me,
» Per ta
1285

1_90

diable m so trobat
Quim vol aucir. • —
La monja poguerets descosir,
Tan fort resia!
Fra Bernat altes veus desia
Quel vage aydar;
Ela monja m anech signar
Car ab
»

E yo

rc/31

* »

1350

»

Quel frare

punt statta
morir,

1355

«Frare,
digats
• Nem desonrets,
'Car ab vostra lengtta m metets
• Mala fama:
• Ans magues trencada la cama,
•
Queu enganas,

1360

*1.adonchs los ane departir

»Ne faes dan, ne maltractas
» A home del mon!
»Car dona de

Cuytadament.
consent,
Ans es fort brau,

Mas lo canonge noy

1300

E ja ell no vol fermar pau
Ab Fra Bernat;

• Sino solament Dett loar

plaser,

1310

El fitt

Quel

mal

«Car fets anar en horadura
• Clergues e lechs;

Pttys, a la fi, tenense per pechs
»E per deserts;
»Uostres engans son pus cuberts

[d'i']
1375

1»Quen

•

no fara

1380

despler

Al framenor,
1320

Ans Ii portara bonamor
Sens mal tractar.
Es en los fiu

[d, v]

1385

abdtty besar

Denant la monge.

Ladonchs sen ana I canonge

Cuytadament,

1325
E la

1390

torn dema.

Lo canonge ditt que u farn;
Uassen cuytat.
1395

1330

Abtant sen ana
Al
La

Fra Bernat

fi, tots se tenen
enganats,
• Qttant senten lengan els barats
Que sabets far;
'E couels ne despuys anar
» Ab lo nas lonch,
» E gitats los detras vn roch;
• Per que, men leix,
» Que ab canasta sense peix
» Me so trobat,
«De on me tinch per enganat
»E dich ma colpa.

Puys,

polpa,
»Quant n oig parlar!»

aquell

»Quant nos enqueren;
si altra ven nos requeren,
» Darlos comiat,
•
'Car labadessa as ho ha manat
Sots obedença. » —
1)ix Fra Bernat: — 'Gran consença

canonge truan

Me feu gran glay. •
Ay, na lebra! com sab a margay
»

» La vostra boca!

1340

1345

Hattets

1405

»Que

cargada,

• E sots ne bon punt leuada,
• Si us pot durar.

'¿E no podels tambe amar
»Un framenor,

»

Ben hay vist lo ioch de la copa.
Dix Fra Bernat —
« El gran engan e lo barat
»
Que sabets far,
»Car altre volets mes amar
'Que no fets me,

—

Dix la monia:— 'No deu hotn amar
» Null framenor,
» Agusti, ni predicador,
'Ni de null orda;
» Ans deu hom fer laurella sorda
»E

Dient: — « Fra Bernat ¿com vos va?
» éllattets pres dan?
» Car

a la

»Encara m tremola la

parlador:

monja Ii mostra gran amor,
Donant la ma,

1335

possessio

mil,

enfilats ne en vn fil

monia Ii fa esment

Quey

margallo,

» Per

despits

Lo canonge tambe jura
En mon poder

Que iamay

un

'Tota quants ne venen;
»

amichs,

AI capella.

Qu[e]

vn iorn dats

• A mes de
• E

prometre

E que no fara nulls

1315

»

1310

passat vulla remetre,

Sien

—

Dix Fra Bernat:
A tot basta
• Uostra procura,

Metent lo fet en mon poder

Queu los attengues,
Pregant me que tantost prengues
Seguretat.
E yo prengui a Fra Bernat,

• E viure casta.

1365

lay de ma part pregat
IJulla fermar.
Lo canonge u va atorgar,
De gran

religion

»No deu amar,

Es ett

1305

aucells,

Ab aquexos vostres simbells
»E tritxeria?»
—
no
vilania

en mal

Pres de

ab un matras volets matar

Qufel

» Tres grans

Que nol aydas.
qui viu, si molt duras,
Que mal anaua,

1295

!d21

pietat!

»

Agusti o predicador,
»

1410

»Qui
» Mas

ha dett anys que yo us vull be

7-1914

Com lo caualler,

es tot iorn ab sa muller
• E non fretura?

nosaltres, ab ferma cura,

• Tenim

» Tant sots auar:

secret;

E en aço fem gran pertret,
» Que no s descobre.

1115

1480

> Mas no hauets mester

hom pobre
mendicant,
»Mas algun home benanant,
Qui us puixa dar.
»Mas lo caualler, sens tardar,
» Ni

1120

1485

"Car vos me soliets acullir
En

punt ell descobrira

'En vn

1130

Ueus, donchs, quant es pus perillos
'Lo caualler,
'^» Que nol frare, quielab cor enter
'Dos vol gardar,
» Quiel ans se lexaria escorxar,
» Quen digues re. »
Dix la monia: — Attig que no cre!
>

'Que

1490

• Perço com per dit me tenia

deguesseta aportar
«Algun present.
E prech vos no us donen marriment
» Si no us acull,

per ver,
mes val amar vn canaller,

1135

1410

caualler
» E gran

1500

149
1505

»

'Ha tal

1415
•

»E ferme

de son

'E

d•I

hauer

»Car a tal frayrot no pertany
» Quel dega la¡mar.
'James mauets volgut res dar
«Que portas per vos. » —
Fra Bernat, irat e fellos,
Anech Ii dir:
— «
Senyora, si tal acullir
Me volets far,
»Jo meteix me vull degollar

rica;

E vosaltres sots
1150

1510

poder,

Quem pot donar

'Car dara auant yo no us vull
»Res demanar,
»Car no us vull be ne menys amar;
• Uia temn mal guany!

"E no u diran

Tan leugerament com faran
»Dun framenor.
» Puys, lo caualler de valor

«Que, sens tardar,
'Dos me

Sapiats,

Que vn framenor;
sab fer honor
seruir,
'E si null hom ne vol mal dir,
Fer la dolent,
»E, posat que u sapia la gent,
»Del caualler,
Rebuiaran ferlin despler,

Quel

En aquest mon,
»Faent me semblant iausion,
»De tot bon cor. •
— 'Frare, yo us portaua amor
» E us acullia,

1495

»

•

La monia dix, sens gran acort
1515

de poch braç,

E tostemps portats lo cabaç
» Tras la squena,

viuits ab pena
affan;
"A totes gents vets demandan,
'E res no dats;

Estant en sus:
— « Sicut nos cisitns, sic Ic
» Per

• Be sabets dir

» Be us acullira
1520

«Ni

'Per
• Uos

volch mostrar

La

d

el

*Quant viu

paga?

1535

'Senyora, lo mal de canonge,
» ¿A quell volets?

1540

7-1914

• —

braga,

Bernat,

son matras ben

E stech

que us en degats saluar;
—
'Tant be us menats. •

Dix la monia a Fra Bernat:
—
¿Sabets perque?
•
Tostemps me porta algun be,
'Argent o drap;
^ »
E vos no valets sols vn nap,

us donas

Mostrali son ratta.
monja s mostra fort braua
A Fra

[d6e1

»Car per ell apar me hauets
'Tot oblidat.. —

1175

«Que

aportar,

Tost a la monge:
—

affaytar

volriets, segons quem par,

Ladonchs mes mans a la

Ladonchs anech dir Fra Bernats
1170

seruira

poder. • —
Dix Fra Bernat: — • ¿E quin barber

1525

• Mas quant hom vos dona asma
• De mal affar,

Appar

'E graciosament vos
• De mon

Que dines no gosats tenir
»Car Sant Francesch ho
• En sa doctrina.

colimus,

veritat;

»Car sim haguessets res portat,

E dieta que

Tostemps portatt los punys tancats
▪ Comunament,
'E, si slgu us deman argent,
1460

—

»E dar la mort.

gent crica

«E ab

I 155

temps passat,

> Mils que home que anch fos nat

»Uostres amos.
»

d4

»James mattets volgut res dar,
'Si col canonia. •
— « ¡Ara fiats vos en monia,
'Ni en son parlar!
Car tot ho fan per baratar,
» Aço podem dir;

la,

»O ça, o

1425
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format

drets,
Car nach vn gran palm e tres dets,
Ab gran squena,
Si, quel clareiaua la vena
Dun tret de dart,
Que noy hauia null embarch,
Drap ni cortines.
— • ¿Han tal bech vostres gallines? • —
Dix Fra Bernat;
Lo qual Ii offer de bon grat
Lo dit present,
Que stech arborat fermatnent,
Pus dur que ferra;
Les palles leua de terra

Per gran calor.

1545

1610

Detras copada.
Fonch se ab vel emborroçada
Denant la vista;
E no us pensets que fos trista,
Ans la viu riure.
— dix —
— •
¿volets scriure
Senyora"
» Ab cesta

1555
— •

Id7i

1615

— <

1620

Que us puixa

dar:

»

Quiy

do

1625
Car la

de morra!

» Car ia par que sia porra,
» Tant lauets fat. »
— •
I forat

1630

1575

1580

vj

1585

Quey torn dema.
E, donant se abduy la ma,
Uolch sen anar,
Car hora era de sopar:
Pren comiat.

Dinam nos yo e Fra Bernat,
E, a poch tardar,
Anam tot prest a visitar
La dita monge,

Quiy fon primer.

'En trau la ronya. »
Fra Bernat feu tota sa ponya

Trencar la rexa.
Dix la monja en si meteixa:
'Jo us dare loch,
• E fer vos he vn mortal ioch,
»Per castigar,
• Em pens que yo us fare passar
• Uostra calor. • —
La monia no mostra furor,
Ans es alegra,
E acull ab cor entegra
A Fra Bernat;
E moltes veus I lhaj amonestat

Uolch se dinar,
nuyt passada no volch sopar,
Tant fon irat!

E iay trobain lo canonge

Senyora, aquest tapa

1570

de gran delit

clar;
Abtant nos pensam de leuar
Per ausir missa.
Fra Bernat mortalment frissa:

• Si mon do volets acceptar,
• Fermenets pler. •
— « Frare, bon ca de carnicer
1565

Abduy dormim

Tro al iorn

Senyora, als noych he portat
»

colgar,
fallonia,
E per sa gran malanconia
No volch sopar;
E yo comenci de meniar
Ab gran plaser.
Quant hagui fet, ani vaser
Frare Bernat,
Que trobi ques fo despullat
E mes al lit.

ploma?»

0, feln bacallar! anats en Roma,
»Fets vos absolre,

«Car vedat sou, pus me voleu tolre
• Ma castedat. »
1560

Fra Bernat sen ana
Per

La monge s muda de color
Quant viu la birla,
Si, que parech fos asmirla
I5,!.0
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venir lo caualler,
affanat,
Car la monia Is hauia dat
Als tres jornada;

Puys

1735

vem

Fort

Quascu s pensa lagues guanyada,
Eson ne luny.
1640

E Fra Bernat encara gruny

Quant viu lo canonge.
Ab tant vem venir la monge
Al

1645

1650

parlador;

Saludans tots de bonamor,
Ab humiltat,
E dix nos: — • Vo us he recaptat
Ab labadessa
»E ab la nostra prioressa,
«Que us leix entrar;
»Car

mils nos porem raonar,
•E

» —
pus cubert.

Ladonchs lo portal fon vbert,
En

aquell punt,

yo e

E entram dins

Fra Bernat

En vn verger de

Pensam danar
1590

1595

Al hostal, per cor de sopar
E de dormir,
E quant la fom, no vem lusir
Ne lum ne foch.
Fra Bernat volch matar lo coch,
Tant fonch fallo!

Jo prengui
Per

fo tantost depres
recebir,
E començans tots acttllir
La monja ns
A

De hu en hu.

le'i

vn tros de basto

departir;

coch Ii anech percudir
Ab vn morter,
Si, que per terra I feu caser
Estramordit.
Lo coch se foncli de nos partit:

—
Tots n anam en libre comu!»
Dix Fra Bernat,
Qui volgttera lagues besat
' — •

E mes en cetla.

Lo
1600

La

16,5

E yo

— •
»

fi/9

digui

durar

Is puga entenent dar
Que tots los ama.

venguda tallar rama?
Dix Fra Bernat.
La monja [a]ch lo peu calcigat
Al caualler;
E, ab son esguart falaguer,
Anech signar
Al canonge, qui te per clar
— '¿On est

a Fra Bernat:
deu

monia dins son cor vetla
Com pora far

Quella

Es sen anat.

1605

gessemins

E de murtres.

1655

1670

Qulei ab tots vos voleu barallar?
»Fets qu[e] aiam pau,
E prech vos no us metats en frau.
»Anem sopar!» —
7-1914
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Quel ioch fos seu;
enginy e leu,

1675

E puys, ab fals
La

574
Uol loy mostrar,

1740

Ana tirar
roba e fort pecigar

E quel vesprey vulla tornar,
Quella I metra
En sa

A Fra

1680

Bernat,
Quis pensa quel ioch fos guanyat,
Tant ha bon cor!

Que

En lo seu bras.
Fra
1715

no donara per null for
La sua part.

[e v]

monja, ab son giny e art,
Los fa contents,
* E verets los
tots pus iausens
Quel rocinyol:
Caure la feu tots en son laçol

Bernat arronça lo nas

Quant viu
Qui parla molt ab

la monja,
dura;
E Fra Bernat tostemps murmura,
Del capella,
Qui, gay e alegre, sen ana,

1750

Que

Tenint se per dit
la monia 1 metra en son lit

E dar del bech.
1690

En la

La monja

primer apartech
caualler,
Dientli si Ii ve de pler
Quen la vesprada
Hi venga, que cella jornada
Hauran delit,
E quel acullira en son lit,
Sense dubtar;
Mas quen vn ayga haura entrar,
Lo

Que
1700

17(0

tant, la monia fonch tornada
A Fra Bernat,
Dient que ha gran voluntat
Ab ell dormir,
E daço Ii fara gran seruir
Si ho vol far;

Pregant lo quey torn prop
Quant sia twyt.
La monja dona loch a
Ab tal
*

Quella obrira
forat, per on entrara
Dormir ab ella;
E quey venga [ahl toch de la squella

1770

E daço fa

Qu[e] al monastir puixa entrar:
Noy sab carrera.
La monja y sab donar manera

Que
Que

1720

E molt pagat,
Car cuyda hauer conquistat
So que volia:
E no conech punt la falsia
Que Ii vol far,
Car ella Ii fara tirar

Dechli

Tost la pus curta.
vn ramellet de murta;

1775

1780

1730

E anassen.

E la
,735

1785

Ua

e'd

prestech vna
bruna.
Ell fonch pagat.

e

Quella

lin

monja dix tot lo barat
Al monastir:

aqui

deuien venir

Los tres

aymants,
bells semblans
E dat iornada;
Quant vendra, en la vesprada,
Quey vendran tuyt,
La monja prega quen la nuyt
Uullen vetlar,
Car ella los vol demostrar
So quels vol fer,
E com los ha fet

diu clar

a ell vol sobre

La
Com

1705

pochs mots,

Gramalla, ab que pogues entrar
Al monastir:
Un metge lin feu gran seruir,

Qui

apat'tar

E ab

Adonchs nos en pensam danar,
Molt affanats,
Ensemps yo e Frare Bernats,

De bon drap e color

monia decontinen

Lo canonge, e

fetge;

Per a cercar

Que 1 vesprey venga,
Suplicant lo que daço tenga
Son cor secret.
Lo gay caualler Ii promet
Que, sens fallir,
Ab la monia vendra dormir,
Pus que Ii plats.
Abtant, della pres comiats

tual ha 1

vengues vestit com metge;
Pora entrar.

Frare Bernat vereu ballar;
Tant goig hauia,
Quen son cor per dit se tenia
Quel fet fos clar.

Ual abraçar,
E molt souent Ii fa membrar
, 25

sabia.

E maestria:

Car molt I ama de cor

1715

vn del altre nou

Dix que a les monges diria

promissio

Sobr[e] un missal,
leal,
Mes qu[e] om del mon.
Lo caualler fon molt iauson

tuyt

falsia,

present Ii ha demanat
Com pora far

Doracio.
1710

sopar,

E Fra Bernat
De

vendra, [a] cap destona,
Sense fallir,
Quant dormiran pel monastir,
Un

Quel

1765

E quant

1705

vesprada.

Ab
1755

iuspassaua

De la cambra on posaua
La gaya dona;

lo canonía

Car molt

La

1685

cambra, e dormira

1809

tots;
7-1911
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E com los fara tots tener
Per

pochs,

1870

Lo vespre n ve;
E quascu dells per dit se te

Que ¡ajl

1810

[e5]

folls e badochs.

E quant vengue, a cap de
180

576

BIBLIOFILIA

Qui

Dun
1875

es muntat

E neuaua

camisa;

[a]b mortal brisa,

Ab gran

1880

ventpluig;

Iel*Aquest temps es ple de anuig
A totes gents;
Lo canonge tremolech forments,
Per gran fredor,
1820
Qu[e] ab les dents feya tal remor:

1885

Semblech segonya.
Lo

hach exir del dormidor
Ultra son

No fos sentit.
1825

tench per dit

En

1‘.35

Tro les mamelles,
Esperant bones nouelles
Que cuyda [haluer,
Car pensaues hauer plaer,
E haura dan;

le5r1

Car la monja volch ia tancar
La porta [a]b balda.
Eu la retengui per la falda:

1895

Uaig men entrar,
dabraçar

E comence la

sen ana entrar

Estretament.
E no us
1900

E vam baysar;
Ii vaig tantost saltar

E yo

Faça son pro.
Fra Bernat pres vn capero

Sus lo paner,
Contornant Ii lo seu

calcech se

1810

E

I e'I'M

'Que yol

danyins,
vns borzaguins;

E vam
Al

Bernat feu de sos iochs
Pel deormidor,
Quel ventre Ii daua dolor;
Frare

cridar

vulla acompanyar

monastir;

gramalla s ana vestir.
Abduy anam a cabal;
La portera obril portal:
Anam entrar,
E començam nos ne

Cuydech
1910

E donen de grans bastonades
A Fra

Qui sembla

Gint e suau, sens fer remor

Perço

1915

Axi saltaua!
Com hom

que no fossem sentits
En nostr[e] anar.
Gran

colp

dun

E tench se

E fon tota

1925

plena delurns

Per nostre

Totes fi dauen ab bastons
Sus la sqttena;
Lo mesqui estech en pena,
Tench se per morts;
Comencech loffici de morts,
Gita gran crit,
Si que parech que lespirit
Lexis del cos;

le]ntrer.

Fra Bernat me ana signar

Que noy entras,
Pregant me degues guardar
Molt be la porta.

faça.

portera Ii dech ab la maça
Per los ronyons;

La monia pres lo framenor,
Mes lo femn sa cambre,
pus odorant que ambra
Ne nulls perfums,

perdut;
fort per dessabut,

No sab ques
La

banch,

Si que duna cama fonch ranch:
Dech fi dolor.

Quera

Bernat,
gat mullat;

que fos

Car amunt hi auall anatia

brugits,

Frare Bernat anech donar
1855

morir.

Les monges lo varen sentir:
Son se leuades,

puiar

Al dormidor,
E sens

broquer

Ab grans estochs.

1905

La

1865

pensets fes continent

Li sabes grçu,
Ans maculli com home seu,

E nom pens que de tot vn en

Folrat

1860

viu lo ioch

Sens reparar,

1830

1850

grat.
desbaratat,

E yo,

Fos veritat

Per entenent,
Hi ell ne ve cuytadament;
Uas despullar,

1845

qui

1890

So que la monja Ii hac dat

laygua

braç;

Quel confit fa be percudir
Mes de poder.
Fra Bernat volguera iaser
E contornar;
Anech se tot nuu despullar
Per fer la luyta;
Mas lo ventre Ii dech tal cuyta
E tal dolor,

Que

mesqui feya sa ponya

Lo caualler se

letouari,

Qui Ii regira son armari
Per esmirlar,
Que lanima cuyda lançar
De part detras.
La monja lj posa 1 coll son
Anech Ii dir

scala, sobr[ej un terrat
Sols en

1815

E feuli vna gran falsia

monastir

Uinguen, cuydant se que dormir
Puixen ab la monja.
E veus lii primer lo canonia,
Ab vna

monja Fra Bernat conforta
El acull be,
E donali confits a ple
E maluesia;
La

1930

7-1914

oracios
Cridant merce,
E dix: —« Parce nzihi Donzine,
Dix altes veus
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finat es,
Bernat, lo teu proces. » —
Sens reparar,
Una monja lanech trencar
Per mig lo bras;
Frare Bernat, desert e las,
Ua ensutzar
»Car

»Frare
1935

1940

esquitxar ne

2005

E diu que no vol tenir pau
2010

Ana saltar

laygua, on la monja fa star
Lo caualler;
Dauall caygue, mal son voler:
Cuyda negar.
Lo caualler se va spantar
Per lo brogit,
Cuydant que algun spirit
Li fos vengut.
Frare Bernat estech tot mut,
No poch parlar;
Lo caualler va conjurar
Lo framenor,
E conjural pel Saluador
En

950

955

960

2015

2020

965

E la falsia
070

Que

la monia

2025

Uals escapar,
2030

fet hauia,

2040

Quel framenor
Ual

desonor;

abraçar,

1960

colps de puny;
Los colps se sentien de luny
E lo gran crit.

stigui en lo lit
Besant la monja.
A cap de poch veus lo canonia
Qui staua [a]1 terrat,
Les monges lagueren trobat,
Uolgueren laucir:

Començaren
1990

Si,

Ji de

Lo veguer, molt brau e
Ua condemnar

[c*r]

percudir

Ab grans bastons,
que noIi valien raons

2055

Ni son bon

dret;
Leu Ii feren passar lo fret;
Tant lan quascat!
E sino fos tantost saltat,
1095

Pena

lagren

mort,

2060

» E enuergonyit;
Quem faran huy tan gran despit

»Dauant la gent. —
Un saig lo pres de continent,
E vali
Les mans, e

Dret ni enuers.

ligar

fortment atacar

Alt al costell.

trauers,
7-1914

fallo,

A Fra Bernat, que degues star
En lo costell,
E que Ii vntassen la pell
Ab molta mel.
Lo frar[e] alsa los vlls al cel;
Complanyent se,
Diz:
« Quare de rulua edu.risll me,
»Ja no fos nat!
Que per tostemps so ahontat
»

Car les monges noy garden tort,
Lo canonge n vench de

fermança

De la preso.

2045

Es en

1 D5

tres, los mes en cadena,
Fins lendema,
Que quascu per sos amichs enuia.
Isqueren decontinent;
Fra Bernat no hach null parent
Qui li aydas,
Ne fon curat del colp del bras
Que hach trencat,
Que cuyda caure en peccat
De desperança;
No troba qui Ii fes

E comença li de donar
Grans

[a]nar,

Tots

Ab gran brogit;

Li ha feta tal

E verets los per la vila
Per vn carrer

On encontraren lo veguer,
Quils sen mena

*Mortal guerra saparella,

975

E han tractat

Que Fra Bernat sia negat,
Sens hauer merce.
Lo framenor ho senti be;

2035

Lo caualler se te per dit

paradis,

Abduy ensemps de cor enter,

ic

El nom della.

e7]

Car yo staua en

Abtant sacordan lo canonia
El caualler,

Perpetu al,
O algun diable.
frar[e] ab veu spantable
Ana parlar,
E dix que era, sens dubtar,
1-lom que Deus ha fayt;
E compta Ii tot lo aguayt

Ne seguretat;
Offer si meteix de bon grat
Al caualler,
Que Ii aydara de gran plaer
Contra 1 traydor.
Ladonchs prenen lo framenor,
Qui cridant desia:
— • I3on amich Francesch de la
Via,
» Vinem aydar! » —
E yo nom volguera leuar
Sil mon peris,
Nuts ab la monja.

Si era cosa racional

Lo

lo canonge s fo leuat
E viu lo frara,

Ja no Ii volch fer bona cara,
Ans es fort brau;

fech

Com esparuer.
Frare Bernat feu son poder
Pogues fugir:
*Ua per vna finestra [e]xir,

laygua, on es lo debat
Del caualler,
Qui volch negar de son poder
A Fra Bernat.

luny tirech!

Car tan gran

Dins

Quant

Les monges ab son esmirlar.
Tan

1945

Dech de costat
2000

579
2065
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Uerets venir vn gran
De abelles,

Quil

tropel1

2070

parts.
fins al dimarts
Apres dinar,
Que va corona allegar,
estech

E fo remes.

Aci fina son proces
De Fra Bernat.
Es eu

stigui amagat

20) 5

[eg]

*De la

Al monastir
monia, quim feu sentir
Egual dun rey,

E home del mon yo no crey
2080

Fos tan pagat:
Quels altres hauien caçat
So queu hay pres;
E quascu hauia despes
De son argent,
E a mi no costa nient,
Mas bona cura;

2085

Qtteu aconsegui la ventura
Que no cuydaua,
Car quasctt dels tres se pensaua
Ab ella dormir.
2090

De la monja m couench

partir:

Prengui comiat.
Moltes veus ella m ha

Quey

pregat

torn souint.

Animen caualcant tot gint
Uers Gerona.

2095

Es stal fet lo present tractat per pendre solaç; en lo qual
se descobren dels engans e burles que les dones males e no
les bones solen

fer.

por

» ros »

fiblauen a marauelles

junio
(r). En

de 1530 y el ducado vale 288 dine
Méndez (2) suposa que la estampa
ció és barcelonina, y que fou feta en el segle xv.
Per la nostra part, estem en el convenciment
de que'l L1BRE DE FRA BERNAT degué eixir de
l'obrador tipogràfic d'en Pere Posa, com ho de
mostren no solament els dos caràcters de lletra
gótica empleats en la estampació, sinó, ademés, la
capital L del començament del LIBRE, que traeix a
l'anònim estamper d'una manera que no deixa lloc
a
rèplica: és, en efecte, la mateixa L inicial de la
collecció d'en Posa que ja apareix, ab el trencat
del filet lateral esquerre, en altra impressió seva, o
sia la Imitació de Yesucrist, de 1482. (Compari's ti
pogràficament el gravat de més avall, ab el 548 a.)
No deixarà a mólts de fer-se'ls estrany el que
aparegui ésser precisament un sacerdot qui impri
mí, àdhuc en forma encoberta, una producció corn
aquesta d'en Francesc de la Via; és, realment,
una cosa que nos comprèn gaire. Hi hauría lloc
a pensar, volent interpretar piadosament lo que
revelen els documents tipogràfics, que no fou en
Posa, sinó algú qui després d'ell feu servir els séus
materials (3), l'impressor del LIBRE DE FRA BERNAT.
En aquest cas la estampació deuría ésser situada
cronològicament després del 1518.
Hem de fer observar, finalment, que l'exemplar
de Sevilla presenta un xic deteriorades les dues
fulles primeres; això ha estat causa de que no po
guéssim llegir del tot alguns versos del comença
ment del poema: unes vegades hem cregut poder
suplir dintre de claudàtors les síl.labes o mots des
apareguts; altres vegades, no atrevint-nos a fer-ne
la interpretació, hem indicat ab punts suspensius
les fallides del text (vegin-se els versos 5-11, 16,
31-36, 61 y 87).
» na

De totes

Aqui
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No'ns tempta en aquest moment fer l'anàlisi del
que, ab tot el respecte que li és degut
com a document literari, acabem d'estampar en les
columnes de B1BL1OFILÍA. Si no l'haguéssim publi
(1) Gallardo: Ensavo de una biblioteca espallola de u
cat nosaltres, ho hauría fet qualsevol dia algún
/tros raros y curiosos (Madrid, 1888); vol 111, pág. 335.
de
en
mans
foraster,
posar
hispanófil
joiós
poder
(2) Tipografia Espatiola (Madrid, 1861); pàg. 182.
(3) Potser en Pere Miquel, al qual ja havem vist em
dels estudiosos un text per mólts conceptes interes
plear altres materials procedents de l'impremta d'en Pere
sant, y la coneixença del qual ve reclamada sobre
Posa (13tut..., 84).
tot a utilitat dels futurs historiadors
de la nostra literatura.
Bibliogràficament, el LIBRE DE
rtus c
FRA BERNAT forma un volum imprès
vcrwat nos a..11 ccrcat
de lletra gòtica, d'uns
X 13 cm.,
compost de 42 fulles (vegin.se els fac
la
mar bla
simils: BIBL., 548 a-b-c), sense numera
ció, emperò ab signatures a b c ds e'°,
cs
ozdata
que
quedant en blanc el verso de la penél
i
oa:cuUnit
tima fulla y les dues cares de l'últi
que

singular text

1r le.c5 fintc‘3 fcrt ptitrc. C.

enlos
fóts
bl engancfa elocincncra.nuscula gratt
fugrada fcriptura qual fc
flada
legírab aquell fptrit:
1S
pus toftlo pzectos ffurt aquella
ma. La edició no conté absolutament
vcrdes fulles Ddcs anbelltdcs paraulcs poctia.le
cap peu d'impremta.
L'exemplar, que fou adquirit per gtatn foutnt uotoltbzes : qui fon vetrelle plens
en Ferràn Colom, conté al final la se
marauçllofa pourtna no pèfant cópoucdoz la au
güent nota manuscrita de la propria
mà d'aquest:
Este libro costó ansi tOZint 11 c heta motta o poca.nkaolantoz u:12 pu/
» encuadernado 4 dineros en Barcelo
Nvcrliata icgtr aqueils los noftres adozunts vils
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Exlibris

espanyols

antics

De Dorr FEI.IX TORRES Y AMAT, bisbe
del segle xix).
590 e. De DON RAFEL DE MUZQUIZ Y ALDU
NATE, bisbe de Santiago (començ. del segle xix).
59of. De DON ANTONI DE SENTMANAT Y CAR
TELLÁ, patriarca de les Indies, nadiu de Barcelona
(mitjans del segle xix).
590 g". De DON FRANCESC XAVIER DE NEGRE
TE Y ADORNO, tercer comte de Campoalange, ca
valler de Santiago. Gravat per Castro (darreríes
del segle
590 d.

marques de biblioteca que presentem
les planes següents, els és aplicable
per igual el dictat d'antigues, en el sentit de que
totes responen al concepte de l'exlibrisme que po
dríem anomenar tradicional. Són, quasi tots aquests
A

les

reunides

582

en

exemplars, heràldics; alguns,

senzillament, són tar
getes de visita, usades com a marca de llibre. D'això
a lo que solen ésser avui, artísticament parlant, els
exlibris, hi va la diferencia que pot un hom cons
entre'ls exemplars que ara reproduim y els
ja tenim publicats d'abans
512 a-z9.
Heusaquí ara algunes indicacions sobre quis
cún dels exemplars que segueixen:
582 a. Del doctor DON ANTONI CORTS Y CER
VERÓ, de Cervera. Tipogràfic (segle xviii.)
582 b. Del VESCOMTE DE ROCABERTI. Coure
gravat per en Francesc Via, argenter de Barcelona
(segle
582 c. De DONYA MARIANA FOLCH DE CARDONA,
per nupcies VALLGORNERA, veïna de Gerona, 1656.
582 d. De DON FRANCESC ROBUSTER Y SALA,
bisbe dElna y després de Vich; fill de Reus y
fundador del convent de Carmelites y col'legi
d'ensenyança de Filosofía, Teología y Gramàtica
(començaments del segle
586 a. Del Duc D'ALBA, comte de Lerín (se
gle xvir).
586 b. De NICOLAU GUILLE. Se tracta proba
blement d'una familia anglesa establerta a Barce
lona (segle xviii). El gravat és firmat d'en Baumts.
586 c. De DON JOAN BAUTISTA DE LARREA,
fiscal del Consell d'Hisenda (primera meitat del
N'existeixen exemplars ab la llegenda
segle
gravada.
586 d. De Dorr ANTONI D'ALós, tinent gene
ral, capità general del regne de Mallorca y primer
marques d'Alós. Gravat per Francesc Muntaner;
firmat y datat a Mallorca, 1768.
586 e. De DON JOSEP PARDO DE FIGUEROA Y
DE LUJÁN, capità de guardies del palau reial de
Mèxic; cavaller de Santiago. Gravat per Pau Min.
gued, 1733.
586f. De DON JOAQUIM DE LAMAS Y SOTO
MAYOR. El gravat és obra del notable gravador
..7acobo de la .Piedra, 1747.
586 g. De DON JOSEP RODRÍGUEZ DEL TORO.
Obra del cèlebre Palomino (segle xvtri).

d'Astorga (primera meitat

tatar

que

590 a. De DON EVARIST PÉREZ DE CASTRO,
ministre de Ferrán VII. El gravat és degut al gran
gravador florentí F. Bartolozzi, installat a Londres
y mort a Lisboa (començos del segle xix).
De DON ES1EVE PORLIER Y ASTEGUIETA,
590 b.
marques de Bajamar. Targeta gravada per en Bat
tomeu Vázquez, en 1779, y utilitzada com exhbris.
590 c. De DON JOSEP GÓMEZ Y PACHECO. Altra
targeta, gravada per Assensio (segona meitat del

segle xvin).

Megalomanía
A l'ésser declarada la guerra europea (any 1914
hi havía a Catalunya un filòsof noucentis
ta, de nom Xenius, qui s'era constituit Arximan
drita de la seva secta; el qual, fent una compa
rança entre la ciencia francesa, la dels alemanys y
la d'ell mateix, escrigué lo següent (1):
«
ISílBoutroux havía anat quaranta anys a Ale
» manya a apendre de Zeller, com ara jo havía
» anat a França a apendre de Boutroux. ¡Oh, com
se lliguen, com s'entrellacen les nostres histories es
de

»

J.-C.)

pirituals,

homes del dial'
Aixt y tot, la guerra fou inevitable.

Eminent

dramaturg, preciós

tubèrcul

Per a que's vegi la manca de discreció ab que
Catalunya (Ifins a Catalunya!) la premsa aplica
els qualificatius a persones y a coses que per tot
hom són ja de temps apreciades en la llur justa
a

valua, transcrivim d'un diari barceloní del
setembre de 1914 l'entre-filet següent:
«

mes

de

Diuen de Camprodón:

» Han tornat

a Barcelona nostre volgut amic l'Adrià
Gual i la companyia Giménez, després de donar terme a
» la
impressió de la pellícola que'ls havia portat an aquest
» país. Les escenes de l'hermós i interessant drama Lo Mis
'leni de Dolor de dit eminent dramaturg, s'han desenrotllat
»

» en diferents llocs

de

nostra encantadora comarca I no

» dubtem que quan tingui lloc la representació de la pePli
'cola, tindrà brillant èxit, i un cop més revelarà el bon

'gust de tots quants contribuiren a la construcció de la
• mateixa, ja que l'adaptació escènica en els llocs escullits,
» ha sigut del tot feliç pel natural acomodament dels matei
» xos al desenrotllo de l'argument dramàtic.
• La propera cullita de trumfes sembla que serà només
'que regular, segurament degut a les continues pluges que
durant tot l'istiu hem tingut de sofrir; de manera que no
ha sigut un motiu d'avorriment per la colonia, afa
• nyosa de fer excursions per la muntanya, sinó que ha per
» judicat bastant a nostres agricultors, tota vegada que
»constitueix un de sos majors ingressos la exportació
» d'aquell preciós tubèrcul..
•

» sols

(I)

La Veu

de

Calalunya, núm. 5.481 [9 agost 1914];

pàg. 1, col. 2.
10-1914
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Influencia del "Purgatori de Sant
Patrici" en la Ilegenda de "Don Juan"
DISCURS D'EN RAMÓN MIQUEL Y PLANAS AB
TIU DEL SÉU INGRÉS A LA REIAL ACADE
miA DE BONES LLETRES DE BARCELONA
EL DIA

19

DE

JULIOL DE 1914

MO

(i)

SENYORS ACADÈMICS:
ab les vostres serenes decisions,
fóra temeritat en mi tractar de justificar-me en
aquest moment d'haver endreçats mos passos in
segurs vers vosaltres, varons preclars, qui haveu
fet de l'estudi l'activitat preferida dels vostres es
perits. Vosaltres prenguéreu un jorn l'acord d'ad
metre'm en la vostra honorable companyía, y per
mólt que jo cregui immerescuda la mercè que ab
tal motiu m'otorgàreu, no dec dubtar de que algún
elevat designi hagué d'inspirar la vostra resolució.
El meu esperit confús s'abandona, doncs, als desig
nis vostres, fent-se un deure sagrat de no discutir
los; en tant que'l meu cor vos resta agraït per la
propicia voluntat que m'haveu significada.
Haveu volgut que fos precisament jo el qui vin
gués a ocupar en la vostra casa el lloc buit que
ab sa mort hi deixà don Mariàn Aguiló y Fuster:
y el nom d'aquest home iliustre, poeta y erudit
eminent, ve a revelar-me quelcom dels vostres pro
pòsits: preveient, tal vegada, quant dificultosa em
presa no fóra el cercar un successor que fos digne,
per son saber, d'ocupar el setial que deixà en vaga
l'Aguiló, haveu optat per cridar-hi al més fervent
amador de la seva obra. Haveu cregut, potser, que
aquest sóc jo. Y això em diu córn la vostra decisió
nasqué d'un misteriós impuls de cordialitat, y em
diu també que'l meu amor pel Mestre ha pogut fer
me digne als vostres ulls d'un mereixement al qual
el meu feble saber no m'hauría mai permès pre

Respectuós

tendre.
Don Marián Aguiló y Fuster, les ensenyances
del qual determinaren en mi, humilíssim deixeble,
la vocació d'investigador de la nostra antiga litera
tura, fou un varó afortunat. Les seves aficions,
guiades per un gust exquisit, Ii obriren dejorn les
portes d'aquest « hort de delicies» constituit pels
llibres; car ja és sabut que ab ells pot l'home pru
dent construir-se un paradís artificial y gaudir-hi
ab la contemplació de les flors immarcescibles de
la saviesa.
Voldría, abans de continuar, disertar breu
ment sobre la llei de delectances que un hom tro
ba en els Ilibres; voldría retreure aquí algunes de
les altes sentencies ab que ha estat proclamada la
excelsitut del llibre, fent-lo el millor dels amics, el
(1) La edició oficial
escrit, publicada per
l'Academia de Bones Lletres, es un fascicle de 45 pàgines
de 29 X 19 cm., contenint també el discurs de resposta de
don Ernest Moliné y Brasés.

:d'aquest
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més discret dels consellers, el més poderós instru
ment de deslliurança humana. Certament, el llibre
ho pot tot: millorar els nostres sentiments, y àdhuc
pervertir-los. Són els llibres una font inestroncable
d'ensenyances, car tota la ciencia humanal està en
les biblioteques y an elles van els segles incorpo
rant-la en el llur etern rodolar; y són els llibres
també una mina riquíssima de benaurança espiri
tual; tant, que qui no coneix el plaer de la lectura,
rès no sab de l'únic gaudi susceptible d'enlairar
nos per damunt de les nostres passions... Emperò

uitií em mou ara a parlar-vos d'aquestes coses a
vosaltres, varons doctes, per a incórrer, com diu la
vella sentencia llatina, en la vana pretensió d'ense

peixos?
L'Aguiló fou, no tan sols un d'aquests esperits
selectes en qui l'amor als llibres floreix com un bé
de Déu, sinó ademés el primer dels bibliòfils cata
lans de la nostra època. Quan ell transbordà de la
mallorquina nau a les platges de la metròpoli, per
a no deixar les ja més sinó eventualment — era
això als primers dies de l'any 1844 (i), — la nostra
Catalunya començava a deixondir-se, apartant de
sí les metzineres influencies que l'havten feta jau
re ensopida tant de temps. Era aquest desvetllar
talment com un primer raig de sol d'una matinada
fresca, després d'un hivern de quatre centuries.
nyar de nedar als

Les cançons de la terra tornaven a brollar com un
devassall d'harmonía en les desglaçades goles dels
nostres rossinyols bosquetans; y de la restauració
d'aquesta pocsía popular n'havía començat a treure
ja els primers fruits el nostre Renaixement literari.
No tinc de repetir aquí lo que ja tothom sab
de la intervenció considerable que tingué l'Aguiló
en aquell moviment renovador de la nostra Ilen
gua, y quasi vos diré de la nostra ànima; ni fer la
seva lloança com a poeta; ni ponderar la influen
cia benèfica de les seves publicacions d'antics tex
tes catalans; ni retreure a la vostra consideració
aquella part feixuga de la tasca encara inèdita del
Mestre, traduida en milers y milers de butlletes ab
paraules per al séu DICCIONARI, ab notes per a la
seva BiBLIOGRAKA CATALANA. Essent tot això co
ses de gran y verdader mèrit, no són, emperò, tan
reveladores de la seva personalitat, com la gran
passió pels Ilibres, de que's sentía posseït fins al
deliri.
En això que avui

anomenem

bibliofilía,

el

meu

doctor Rubió y Lluch ha illustrada puntualment
la historia dels primers temps de la Renaixença
literaria de Catalunya, en el pri)leg del vol. IV de Lo Gayler
del Llobregat (Barcelona, 1902). Allà pot veure's la part
que cada un dels precursors tingué en aquell moviment sen
(I)

y

El

complida

timental que tantes conseqüencies havía de produir per a la
nostra Patrja. Per lo que fa an en Mariàn Aguiló, consta
(pàg. XVIII) que arribà a Barcelona el 4 o el 5 de ianer
de 1844, y que vingué recomanat an en Joaquim Rubió y
Ors, la fama poètica del qual era ja pervenguda a noticia de
l'Aguiló; aquest, en una poesia seva, expressa l'admiració
que sentía pel Gayter, desde Mallorca estant.
En altre lloc he feta llista de les publicacions de textes
antics que devem a l'Aguiló (Bum.., 62).

10-1914
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il.lustre predecessor s'anticipà de mólts anys als
aficionats que després vingueren. Ell fou, l'Aguiló,
un veritable definidor a Catalunya de l'amor al
llibre, y, durant mólt temps, potser l'únic verita
ble bibliòfil. En materia de llibres la gent d'aquí
no tenía, ni podía tenir, gaires pretensions; car el
seny utilitari dels catalans de la segona meitat del
segle xix no podía compendre altre aspecte del 111bre que'l de la seva valor en doctrina o com a
medi de passatemps. En aquell primer concepte,
tant u feia que la ciencia Ii pervingués en francès o en
castellà: no ha estat fins als nostres temps que hem
sabut paladejar la dolçor d'un tractat de pluvio
metría, per exemple, escrit en català y bellament
estampat. Y, per lo que toca a les belles lletres, la
nostra burgesta de l'any 70 de la passada centuria
se sabía
acomodar plàcidament de les noveles

de la primera hora havien d'editar-se ells
mateixos (car tothom sabía que no hi havía mercat
per a elles), fàcilment se compendrà quant mes•
quines podien ésser aquestes edicions «originals»—
així són anomenades, com sabeu, a França les pri
meres impressions de les obres dels contempora
nis, — estampades generalment en mal paper, mal
corretgides y ressentint-se del barroquisme tipo
gràfic que aleshores imperava en les nostres im
tors

premtes.

L'Aguiló fou el primer qui lluità contra tot
això. Cal veure no més el séu CANÇONER, fet en
lletra gòtica, ornat ab copies d'antigues fustes gra
vades, y tirat en paper de fil, a dues tintes; y tenir
en compte que la composició de cascuna d'aquelles
planes era, si no obra de les seves propries mans,
resultat de la seva direcció en lo més estricte
per què no, si no hi havía aquí
d'aquest mot.
ningú en aquella època, llevat de l'Aguiló, ab prou
coneixements de la tipografía gòtica per a concebre
el pla editorial d'un semblant llibre? Exactament
lo mateix pot dir-se de la seva BIBLIOTECA CATA
LANA: giuí no ha experimentada una agradosa
sensació davant de les belles proporcions, la ben
ordenada tipografía, la excel.lent qualitat del pa
per de tina d'aquells volums que, en nombre de
dotze, són per ara la millor collecció d'antics tex
tes de la nostra llengua? Vosaltres, com a
que sóu y habituats al tracte dels llibres, ja
sabeu prou de certs volums que no són sense es
forç demanats a consulta, per raó d'una antipatía
irracional que provoquen en el llegidor: un format
antiestètic, un paper indigne o una tipografía llor
da, poden ésser causa d'això. Cap dels llibres que
én Mariàn Aguiló feu estampar a ses despeses pot
esser objectat per un o altre d'aitals defectes: són
yseràn sempre veritables exemplars de bibliòfil.

lletraferits

M. AGLITIA

Senyors: si m'he estès un bon xic en parlar
d'aquestes coses, no crec que hagi estat sens algun
plaer per a vosaltres; car en fer de l'Aguiló la
llaor que he feta han degut coincidir els meus sen
timents ab els vostres, y la meva inexperiencia
literaria ha degut ésser suplerta en els cors de tots

(1825-1897)

(D'esculptura)
per entregues, escrites, naturalment, en mal caste
tellà, y formant els inevitables « dos tomos de regu.
lares dimensiones a. Veritat és que això es modificà
algún poc ab l'aparició d'aquelles avui inconcebi
bles edicions dites de gran luxe, en formats quasi
ciclopis y tapes rublertes de daurats y coloraines
d'un art refinadament industrialitzat: emperò, en
quant a gust, era això un progrés ben petit.
Si considerem ara al costat d'aquelles publica
cions çn la llengua oficial, ab les quals els editors
barcelonins guanyaren tan copioses sumes de di
ner,

aquelles

altres,

en

català,

que'ls

nostres

escrip

vosaltres per la fonda veneració que aquesta Aca
demia serva pels homes qui han procurada gloria
a la nostra Patria.
Emperò, les lleis d'aquesta docta companyía

prescriuen

a

tot

aquell qui

arriba,

com ara

jo faig,

per a ocupar un lloc entre vosaltres, que dugui, a
faisó de tribut propiciatori als Penats del vostre
secular casal, una mostra o altra dels fruits que
tingui assolits en la disciplina a que's dedica. jo
he cercat què podía oferir-vos; y veig, al trobar
me ab tan poca cosa a les mans, que la més gran
benvolença vostra se'm fa necessaria, y que les
bondats de que ja haveu fet objecte al vostre nou
company no han pogut fer sinó començar.
Permeteu-me que us transporti, enrera dels
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l'anyada 1397 de la redempció del nostre
Som a Avinyó, en la cort dels Papes, ho
nor que la vila ordenada y feinera de la Provença
comparteix a estones ab la Roma dels Cèsars. Un
noble cavaller del Rosselló (català com nosaltres),
temps,
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a

llinatge.

anomenat en Ramón de

Perellós, Vescomte de Pe
rellós y de Roda, ha pres comiat de son senyor,
qui per als uns és no més en Pere de Luna, usur
pador de l'autoritat apostòlica, y per als altres és en
Benet XIII, representant Iledesme de Déu sobre la
terra.

El cavaller català, a pesar de les móltes pre
vencions que Ii han estat fetes y desoint els con
sells dels amics, deixa, a la vigilia de la Mare de

Déu de setembre, la Cort pontificia per a empen
dre's un viatge singular: duu el propòsit de visitar
el Purgatori (1). Aquesta resolució, de que no vol
drà jarnai desdir-se, Ii ha estat sugerida pel desig
de saber noves d'un séu antic senyor, el rei Joan I
d'Aragó, qui, no feia mólt, era passat d'aquesta
vida en estranyes circumstancies: la Mort l'havía
deturat en lo bo y millor d'una reial cacera; y la
silenciosa y poc amable Senyora no havía res
pectat el cerimonial cortesà pas més de lo que sol
respectar les neguitoses ansies dels humils. EI Rei
deixà sobtadament els negocis temporals, y la seva
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ànima

inconegut.
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poble. Això, que ha passat a tants de prínceps
desde que'l món és món, dèu ésser una gran con
trarietat en la ja de st dificultosa professió de rei.
Sovint els homes no sabem quin és el millor camí
que pot conduir-nos fins als cors dels altres homes.
Y d'això en ve que'l regnar no pugui ésser un plaer
més que per als tirans, car els reis d'ànima bonda
dosa han de sentir-se fortament enutjats sota el pes
de les reials insignies. Del difunt rei Joan ne mur
murava tothom, desde el més gran fins al més xic

dels séus sotsmesos: que si havía estat pitjor que
que si Déu devía haver-lo volgut castigar en
aquesta vida, enduent-se'l al Purgatori; y altres mil
badomeríes per l'estil.
Aquestes parleríes no deixaren de fer impressió

Neró;

'6

-

(Tret

d'una

fotografta)

els mateixos cortesans y íntims del monarca: en
Bernat Metge, secretari reial, s'imaginà en la presó
rebre la visita del séu senyor difunt y departir ab
ell llarga estona (2); y, per sa part, en Ramón de
Perellós formà el projecte, de que ja s'ha parlat,
d'anar al Purgatori a saber noves del Rei difunt.
Sempre hi ha hagut al món ànimes crèdules y
de fe exaltada, a les quals ha commogut pregona
ment la temença de les penes del Purgatori. En la
Edat Mitja una Ilarga tradició venta glosant aquest
tema ultra-terrenal, y les admonicions dels pre
dicadors deventen d'una màxima eficacia sobre
en
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13[131..., 230-231 y 478-480.
BIBL., 287-292.
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aquells impressionables auditoris, gracies a la des
cripció dels torments que eren infligits a les ani
mes per a la purgació de Ilurs pecats.
La vida de Sant Patrici, patró d'Irlanda, centra
litza en un moment donat en aquelles terres boreals
les tradicions sobre el Purgatori. Aquest Sant, se
gons la pia llegenda, obtingué de Déu, en el temps
del seu apostolat per terres d'Hibernia, l'establi
ment d'un Purgatori, ab la exemplaritat del qual els
cors empedreits dels irlandesos poguessin devenir
sensibles a les veritats de la doctrina revelada. El
Purgatori en qüestió, situat en una cova de 1.ough
Derg, en el comtat de Donegal, fou visitat després
per tots aquells qui, contrits de Ilurs pecats, volfen
en vida obtenir-ne el perdó subjectant-se volunta
riament a la prova de penetrar en l'esmentat pou
de Sant Patrici. Els que, a les vint-y-quatre hores
d'esser- hi devallats, consegufen eixir-ne, se dona
ven per mundes de tota inàcula oprobiosa. Em
peró els més no'n sortfen.
Estic lluny, senyors, del propòsit d'invadir ab
les meves digressions els dominis de la heterodoxia.
Per a tranquilitat vostra diré que la realitat del
Purgatori de Sant Patrici quedà reduida a una pia
dosa faula desde el moment que, en 1497, el papa
Alexandre VI ordenà la destrucció del Santuari de
Lough Derg, que una nova destrucció fou encara
decretada en 1632, y que, per fi, en 1704 foren
prohibits per la Esglesia els romiatges an aquell
lloc, que havia donat origen a unes pràctiques su
persticioses tan desbaratades (r).
Mes en els temps d'en Perellós la existencia y
virtuts del Purgatori d'Hibernia eren coses del tot
(I) Un autor modern (Philippe de Félice, L'autre Mon
de; Mylhes et légendes; Le purgatoire de Saint Patriee; Pa
rís, 1906) ens ofereix (pag. 13) la descripció de l'estat ac
tual del santuari de Lough Derg:

<EI Purgatori de Sant Patrici està situat bastant Iluny
» de la riba, y la barca que en la temporada de les romeries
» hi transporta els visitants reposava encara sota del séu
• cobertiç de posts. Nosaltres divagàvem sobre la manera
• de fer la travessia, quan el nostre guia ens feu present,
mólt a tom, que tenía la seva nau amarrada allà prop. Al
• cap de mitja hora desembarcàvem en el santuari. Era tot
desert, lo qual ens permeté visitar-lo al nostre grat, sense
» el temor de fer nosa a ningú y sense mancar a la pruden
• cia que'ns havia estat en gran manera encarregada.
Les construccions actuals no ofereixen cap interès:
» són edificis moderns y sense originalitat. Dues o tres ca
» pelles y aposentaments per als capellans y els pelegrins
«ocupen la maior part de la extensió de la illa. Els intèrvals
»reservats entre aquestes diverses edificacions formen
placetes totes plenes de rocs y d'herbotes. Una d'aquelles
«està ornada ab dues figures representant la Verge y Sant
» Patrici. El vell irlandès no'ns dissimulà pas la fonda admi
» ració
que abdúes l'inspiraven. La nostra impressió fou
menys propicia. Un poc enllà, és apercebut un putzet al
• cim del
qual se troba un pilar de pedra y un forat rodó,
• semblant a
l'ampit d'un pou. Illumina un soterrani de for
ma circolar, una mena de cabana teta de pedres, y la volta
- de la qual formant ràfec ha estat coberta de terra y molsa.
Aquesta cova és probablement la reproducció fidel de la
gruta primitiva, arrasada desde fa mólt temps. Els romeus
hi entren per un pas lateral, després de recórrer, a peu nuu
«y de genollons, un espai pedregós anomenat els llits deis
» sants. Es un dels rites essencials de la penitencia extrema
• dament forta que ve imposada als visitants del Purgatori.
» Aquell és precedit y seguit de llargues oracions en les es
• glesies, especialment en aquella que és dita la presó. Els
• fidels, anomenats stalioners, hi entren a les set del ves
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conformes ab l'esperit de l'època. El mateix rei
Joan, alguns anys abans de morir, havfa percaçat
ab interès, y no parà fins a obtenir-lo, un petit lli
bre contenint la narració del viatge del cavaller
Owein al pou de Sant Patrici.
Aquest cavaller irlandès, les aventures del qual
foren traduides en 1320 al català per Frare Ra
món Ros de Tàrrega, visqué vers la meitat del
La narració llatina, original d'Huc de
segle
Saltrey, no ens diu de quina mena eren els pecats
del cavaller Owein, ni la llur quantfa, per a que'l
pes del remordiment l'hagués obligat a empendre
aquell espantable viatge; en el transcurs del qual
vegé y experimentà en sa propria persona els di
versos torments que allà baix eren imposats als
pecadors, y degué ademés sofrir les tentacions dels
dimonis. Emperó ell, per la eficacia del séu pe
nediment y ab l'adjutori d'una devota oració que
per al cas Ii havía estat recomanada, eixf en bé de
tots els perills y del Purgatori, havent obtinguda la
completa remissió de les seves culpes.
Aquesta mateixa empresa del cavaller Owein
era la que'l nostre Ramón de Perellós se propo
sava dur a terme. Partit d'Avinyó, com s'ha dit
» pre. Els homes són posats a una banda, les dónes a l'altra.
» Romanen vint-y-quatre hores sense menjar ni dormir, em
• peró poden beure aigua.»
El mateix autor, en altra part del séu llibre (pàg. 52)
reté la historia del santuari de Sant Patrici. Si s'ha de
creure lo que diu Esteve Forcadel, escriptor francès del se
gle xvr, ja el rei Arthur feu la devallada a la cova miracu
losa. La notorietat d'aquesta comença ab l'aparició de les
aventures del cavaller Owein, que fan penetrar al mite del
Purgatori de Sant Patrici en la literatura, deixant d'ésser
únicament una tradició local. Desde els principis del se
gle xio, Cèsar d'Heiterbach aconsella als qui no tenen fe
en les penes del Purgatori que vagin a Lough Derg.
Un dels més antics pelegrins coneguts — continúa escri
vint el senyor Félice — és tal volta un francès anomenat
Godalh, que vingué a la gruta en 1248. Emperò el text ma
nuscrit de la seva visió que'n cita, encara inèdit, no és sinó
una traducció
de la Visió de Tnugdal (*); el
nom Godalh se relliga fàcilment ab el de Gattdal ( ----Tundal,
Tuglat) d'una de les versions catalanes (**). Altres degue
ren ésser, a continuació, els visitants del Purgatori; emperó
els primers documents històricament certs que'n posseim
són els testimonis expedits en 24 d'octubre de 1358 pel rei
Eduart III, a favor de dos italians, Malatesta Ungarus de
Rimini y Nicolau de Beccariis, de Ferrara. Milo, arquebisbe
d'Armagh, recomana en 15 de març de 1365 al prior de
Lough Derg els visitants Joan Bonham y Guidas Ciffi. Per
la mateixa época Sir Guillem Lisle passa algunes hores en
la Cova de Sant Patrici, y diu que, com ocorregué a altres
més endavant, Ii vingué, a l'ésser dins, una gran fretura de
dormir, y que va passar la nit somniant coses monstruoses,
de les quals no'n va recordar rès quan, a la matinada se
güent, torna al defora altra vegada.
En aquest indret, cronològicament, correspón situar el
viatge apòcrif del nostre Perellós, acreditat històricament
pel saulconducte del rei Ricart III, datat el 7 de setembre

llenguadociana

de 1397.
En 1408, viatge del baró hungarès Llorenç Rathold; les
seves aventures han estat impreses no fa mólt, segons un
manuscrit llatí. En 1409, hi entrà Guillem Staunton, del
qual també existeix la narració de la seva visita, impresa
modernament. Y per fi, entre els darrers pelegrins del se

(*) BraL., 475.
(**) He dit en altra part
466) que cal veure en
Visió de Tundal o Tnugdal un estat mes avençat de la
mateixa llegenda d'Owein. També he deixat establert en el
meu Estudi histarich y eritieh sobre Tantiga novela eatalana
(Bou.., 232) que la narració de Tundal és en substancia la
mateixa d'Owein, no diferint d'aquesta sinó en els detalls.
la

10-1914

24***

590

EXLIBRIS

DE

LES

DARRERfES

DEL

SEGLE

XVIII

Y

COMENÇAMENTS

(De la col lecció Font de Rubinat)

c

DEL

SEGLE

XIX

7)() e

f

EXLIBRItS

DE

LES

DARRERÍES

DEL

SEGLE

XVIII

Y

PRIMERA MEITAT

(De la col•lecció Font de Rubinat)

DEL

SEGLE

XIX

591

592

BIBLIO FILIA

vers París y Calais; s'embarca per a
y d'aquí per a Irlanda. Un saulcon
ducte de que l'havía proveit el rei anglès y les re
lacions que ja tenía en les corts reials, ti havíen
facilitat aquesta primera part del séu viatge (1).
Ja tenim, doncs, el nostre home, com qui diu, a
les mateixes portes del Purgatori. Permeteu-me ara

Owein

l'Anglaterra,

prescindí d'aquest detall el séu cronista 1-Iuc de
Saltrey; — emperò en Perellós ne pogué ja tenir
plena conciencia: «I,avores me posí a seure lo pus

una

digressió.

L'autor del Quixot, ab aquella seva genial in
tuició que Ii donà lloc a descriure la generosa follia
del séu cavaller d'una faisó més veritable y huma
na sens dubte que no ho faría un alienista del nos
tre temps, ens ha posat en camí d'explicar-nos el
procés mental d'un d'aquests visionaris qui, a fa
vor de la exaltació d'un ideal social o religiós,
logren veure totes aquelles coses per les quals la
llur imaginació es daleix. Aixt, quan ens diu Cer
vantes que, a l'empendre's el séu enginyós aventu
rer la visita a la cova de Montesinos, « tenía gran
» deseo de ver a ojos vistas si eran verdaderas las
• maravillas
que de ella se decían» (2), hem d'enten
dre que Don Quixot no dubtava de la certitut de
lo que's contava, sinó que volía veure aitals mera
velles ab els séus propris ulls. Y de fet vegé tot lo
que desitjava veure, quan, al fer un punt de repós
en la devallada, aprofitant el primer replà que la
cova Ii oferta, enrotlla en forma de tortell la corda
que desde dalt Ii amollaven, s'hi assegué al damunt,
y « de repente—són paraules de Don Quixot,— sin
» procurarlo, me salteó un suefio profundísimo, y
» cuando menos lo
pensaba, sin saber cómo ni
» cómo no,
él y me hallé... », etc.
de
desperté
Convé fer notar que aquesta becaina tan invo
luntaria com oportuna és un element essencial en
materia de visions. Els primitius visionaris tal
volta no's donaven compte d'això — el cavaller
xv, cal fer esment de dos capellans lionesos, Joan
Ciarhí y Francesc Proly, acompanyats d'un lhtr servent.
A tot això, l'esperit del Renaixement havia feta més es
cèptica la gent Iletrada. Erasme creu que la llegenda del
Purgatori té els séus orígens en la faula pagana de l'antre
de Trofonius. Ricart Stanihurst diu que ja en el sétt temps
no's produeixen visions en la cova de Sant Patrici. La ruina
de les antigues creencies sembla venir confirmada per la
primera destrucció, en 1497, del famós Santuari, a conse
qüencia del viatge infructuós del Monjo d'Eymstadt (1-10
landa); aital destrucció, ordenada pel Papa Alexandre VI,
fou realitzada ab gran pompa, el mateix dia de la festa de

gle

Sant Patrici.
Emperò la fama del santuari persistí encara ab tal for
ça, que durant dues centuries més no feu sinó augmentar;
les multituts de pelegrins cresqueren de tal manera, que'l
govern anglés, alarmat per aquella nova explosió de popu
laritat, se vegé constret a ordenar una segona destrucció
del Purgatori. en 1632.
Això no bastà encara: en -1704, fou precisa una més
enèrgica intervenció del govern, y el romiatge al lloc de
Sant Patrici fou prohibit, sots pena d'una penyora de deu
shillings, o d'ésser açotat públicament l'infractor que no la
pagués. Mes, així y tot, la devoció a la famosa cova no min
va; lo únic que feren fou transportar el forat d'entrada a
una altra illa més allunyada de la costa.
El senyor Félice, després d'aquesta exposició històrica,
y en vista dels resultats del séu viatge de l'any 1905 a Lough
Derg, que abans he transcrit, no sab sinó admirar-se de la
vitalitat y persistencia, segles a travers, de la Ilegenda del
Purgatori de Sant Patrici.
(1) BIBL., 229 y 467-471.
(2) Capítol XXI de la Segona pari.
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bell que yo poguí — diu — e a cap de pessa, casi
de enuig me adormí, per la gran engoixa que ha
» vía hauda. » Aquest mateix fenomen havía d'és
Ricart Stanihurst, en 1637,
ser observat per en
quan pogué escriure que'ls visitants del séu temps
no obtenien ja el benifet de les visions al penetrar
en el Purgatori de Sant Patrici, y sí únicament ex
perimentaven una irresistible passió de són.
Permeteu-me, senyors, que ab tota discreció y
reserva vos digui que jo no he pogut creure mai
que en Perellós hagués realitzat la visita que'ns
conta. No, ell no podía de cap manera entrar en
el Purgatori de Sant Patrici per una vana tafanería
com la que l'impulsava: la institució del pou mira
culós responía a necessitats més greus. Si ell hi
hagués arribat a entrar, Ii hauría esdevingut segu
rament lo que en 1497 hagué d'ocórrer a un monjo
holandès d'Eymstad, el qual romangué tota una
nit dintre de la cova, arrupit, tremolant de por en
la expectativa de veure arribar els dimonis. Empe
rò l'endemà, quan ti tornaren a obrir la porta, po
gué eixir del Purgatori sense haver tinguda la
més petita visió. Fou a conseqüencia del report
d'aquest monjo al Sant Pare Alexandre VI, que va
ésser ordonada, com he dit, la primera destrucció
del santuari y gruta del Patriarca irlandès.
No; en Perellós no hi entrà en el Purgatori de
Sant Patrici. Y la prova més manifesta d'això que vos
dic està en que, per a explicar la seva visita, se sc r
ví de la mateixa narració que del séu viatge havia
feta el cavaller Owein. Per a dir-ho sense eufemis
mes: el cavaller rossellonès s'atribuí lliberalment,
com si Ii hagués passat an ell, tot lo que sobre
la materia duia aquell llibret que, un jorn, el rei
Joan Ii havía encarregat que u cerqués. Se tracta,
doncs, d'un plagi cabal, comprovat, sense ate
nuants de cap mena; y, per tant, la narració que
en Perellós feu del viatge al Purgatori de Sant Pa
trici no té d'original sinó les interpolacions, ben
determinades ja, que's cregué obligat a produir en
la relació del séu predecessor. Les principals
d'aquestes intercalacions són: en primer lloc, la
seva propria biografía; ademés, la descripció fan
tasista del país d'Hibernia; y, per fi, l'encontre que
en el Purgatori feu del Rei
son senyor y d'altres
personatges secundaris. Entre aquests és de remar
car una neboda del Vescomte, anomenada Dolça
de Carles, de la qual diu que la pena major que
It havía tocat era per haver-se pintat la cara quan
vivia. El món, senyors, és mólt antic...
En aquest punt se'm fa precfs abandonar en
Ramón de Perellós, deixant-lo tranquil y refiat de
»
»

que ningú per un mai més no havía de posar en
dubte la seva anada al Purgatori. Era la seva con
fiança, com haveu vist, un xic excessiva, y no pre
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se Ii esperava per raó d'aque
literaria que Ji havem pogut

càstig que

Ila entremaliadura

comprovar.
La narració del suposat viatge d'en Perellós
fou traduida al Ilatí en 1621 per un irlandès ano
menat O'Sullivan. Aital traducció figura inclosa en
el llibre Historiae Catholicae lberniae compendium
que aquell autor compongué y feu estampar a Lis
boa, dedicant-lo al rei Felip IV. Ja no cal dir quels
detalls autobiogràfics que'l Vescomte rossellonès
intercalà a la primitiva historia passaren integres
al text llatí; y lo mateix ocorregué ab la noticia re
lativa a la neboda d'en Perellós (el nom de la
qual fou convertit en Aldonsa Carolea al Ilatinit
zar-se), y que aquell tingué la fantasiosa idea de
col.locar entre els hostes del Purgatori.
El llibre d'O'Sullivan caigué poc després a les
mans d'un capellà madrileny, el doctor don Juan
Pérez de Montalvàn, qui, impressionat per la sin
gular aventura d'en Perellós y coneixent per altra
part la historia d'Owein, compongué ab aitals ele
ments una novela devota, ab el títol de Vida y
Purgatorio de San Patricio, la qual fou estampada
per primera volta en 1627. Emperò, com sia que la
historia de l'Owein y la d'en Perellós són substan
cialment (y fins en la lletra) una mateixa cosa, en
Montalvan feu dels dos personatges un de sol, al
qual anomenà Ludovico Enio (1).
Parlem-ne un poc d'aquest Enio, a qui el séu
progenitor literari, a fi de conciliar les dues versions,
feu natural d'Irlanda, encara que nodrit a Perpinyà
desde sa menor edat. Convenía als propòsits d'en
Montalvàn fer viure al séu personatge una existen
cia borrascosa, esmerçada en tota mena de crims
y malvestats, a fi de justificar als ulls dels llegi
dors la resolució que després havía de pendre de
visitar el Purgatori y fent així més palesa la exem
plaritat d'aital visita. Ludovic Enio resultà, doncs,
un compost de tota llei d'iniquitats: jugador, lladre
de camins, enganyador de dónes, homicida, no tem
cap poder humà ni diví. Aital ens el dóna a conèi
xer, en lo psicològic, la novela d'en Montalvàn.
En lo extern y episòdic ens el fa descendir de
noble llinatge, ens el mostra resident de primer al
Rosselló y després a Valencia, y, per fi, el posa al
servei del rei de França.' circumstancies que con
corden ab la biografía d'en Ramón de Perellós. Y
encara fa més el novelista madrileny: transforma
la neboda del Vescomte, aquella na Dolça tan
amiga de compondre's y embellir-se, en cosina
d'Enio, y la fa monja, per a que'l séu cosí la robi
del convent .y se la endugui a córrer món. Aixt,
donada la imprecisió en que romàn la personalitat
(1) En la edició oficial d'aquest discurs hi ha conti
nuada (pàg. 19, núm. 4) la historia de Ludovic Enio, extreta
del llibre d'en Montfilvàn (Barcelona, 1628), en el qual
constitueix quasi tot el capítol VI. També, per via de com
de la escena II del pri
paració, hl ha reproduida gran
mer acte del drama ElPurgalono de San Palricio, de Calde
rón, en que aquest versificà la propria historia d'Enio.
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del cavaller Owein en la primitiva llegenda del
Purgatori, resta el noble rossellonès (y heusaquí
el càstig del séu plagi) com a única base històrica
d'aquell Ludo vic Enio, malvat y sacríleg. g2111 ha
vía de dir-li a l'imprudent Vescomte que, ab el

temps, se veuría convertit en un èmul o compe
tidor del Don Yuan imaginat per Tirso?
No sembla viable, en el moment actual, una
nova hipòtesi que vingui a regatejar al fecondíssim
frare mercedari la gloria d'haver escrit El Burla
dor de Sevilla y Convidado de Piea'ra. Tot ens in
clina a creure que Tirso de Molina compongué el
séu drama devers l'any 1620, potser abans, potser
després. (La edició més antiga que se'n sab és de
1630, de quan ja fra Gabriel Téllez havía mort.)
També pot donar se per suficientment escatida la
qüestió dels orígens poètics de la més afortunada
creació del teatre espanyol: sembla que'ls diversos
elements que han pogut concórrer a la formació
de la llegenda de Don Yuan preexistien separada
ment en el folklore peninsular. Obra de Tirso fou,
doncs, y ben meritoria per cert, la formació d'un
tipus sintètic del personatge ab el séu Burlador, la
fusió dels diversos temes tradicionals en una sola
faula dramàtica y la localització d'aquesta a Sevilla.
Doncs bé, sense que lo que'm proposo aduir
contradigui per a rès cap de les adquisicions de la
crítica contemporania, entenc que cal treure de
l'oblit en que l'han deixat fins ara els donjuanis
tes, el llibre de la llegenda del Purgatori de Sant
Patrici d'en Pérez de Montalvan, y, ab el llibre,
aquell Ludovic Enio, que feu sa aparició en el
món de les lletres quasi al mateix temps que'l cele
brat personatge de Tirso, al qual fins podría ésser
anterior, encara que això sembla lo menys proba
ble De totes maneres, és tan gran la dissemblança
literaria entre la novela d'en Montalvàn y el dra
ma de Tirso, que una influencia d'aquesta sobre
aquella, o al revés, s'ha de tenir per mólt improba
ble. Se tracta, positivament, de dues creacions dis
tintes, encara que germanes. Un comú origen sem
bla unir-les: el fons de tradicions populars de que
abdúes se nodreixen. Emperò Tirso, temperament
dramàtic per damunt de tot, dugué l'acció del séu
Burlador de Sevilla vers el desenllaç teatral que
Ii brindava el tema folklòric del convidat de pedra;
Montalvan, en canvi, se decantà vers la solució
didàctica y exemplar que Ii oferfen els precedents
literaris del viatge al Purgatori.
Ens trobem, doncs, en presencia d'un altre tipus
del Burlador, coexistent desde un principi ab el de
Tirso en les lletres castellanes, y que no ha deixat
de tenir la seva influencia en la evolució ulterior
del Don Yuan. En efecte, segons he dtixat establert
en un llibre publicat no fa gaire, l'argument de la
novela d'en Pérez de Montalvàn fou portat al teatre
successivament per Lope de Vega y per Calderón.
El drama religiós d'aquest últim, escrit en 1635, y in
titulat El Purgatorio de San Patricio, conserva tots
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els elements essencials de la novela, adaptats, com
se comprèn, a les exigencies del medi teatral. Del
mateix autor se coneix encara una altra obra, No
hay cosa como callar (1638), en que'l tipus de Don

Juan apareix lligat a
guida d'un desenllaç

una

que

trama calderoniana, se
no té absolutament rès
en aquesta obra, no tan

d'ultramondà. Calderón,
sols insisteix sobre Tirso, sinó també sobre Mon
talvàn

(r).

apart d'això, el desplegament ulterior
del Don 7uan vindrà a posar-nos de manifest no
ves coincidencies d'aquesta llegenda ab la del Pur
gatori, com per a fer més palesa llur unitat essen
cial. Així veurem, temps a venir, que si en l'obra
de Tirso Don Juan no toca per a rès les dónes de
religió, en arribant a Molière ja nos mostra tan
escrupulós en aquest punt. La Donya Elvira del
cornic francès ha degut rompre els séus vots, dei
xant-se robar del convent per Don Juan; y quan
aquest l'abandoni, cercarà altra volta en el retir,
en la oració y en la penitencia la expiació de les
seves culpes. Molière pogué conèixer el llibret d'en
Montalván, que fou traduit al francès en 1638 (tam
bé el podía conèixer per alguna de les nombroses
edicions castellanes), y pendre d'allà, o del drama
de Calderón, 1 exemple de la monja Teodosia, en
ganyada y raptada per Enio. Aquest episodi adqui
reix després tanta importancia a travers de les com
posicions escèniques d'en Dumas y d'en Zorrilla,
que avui ens semblarta incomplet el Don Yuan
Tenorio, sense la figura femenina de Donya Agnès,
la monja filla del Cornanador de Calatrava. Y, no
obstant, aquesta manca del tot en la creació origi
nal de Tirso (2).
Y encara,

(1)

Com a peces justificatives de la influencia del Par

galori de Sant Palrici en el desplegament dramàtic de la Ile
del dis
genda de Don Juan, són transcrits en la edició oficialdonaren
curs (pàg. 29) alguns passatges de Calderón, que
imitadors
de
Tirso:
a
les
més
tants
manlleutes
dels
lloc
impoi
a) Intermedi còmic del Purgatorio de San Patricio
(acte I, escenes V y VI), sense relació ab l'acció principal
de l'obra, en el qual pogué inspirar-se Molière per a un epi
sodi del séu Don Juan ou Le Festin de Pierre (acte II, es
cena
b)

Escenes de Va bar cosa como callar (acte I, esce
VIII, y acte III, escenes XXV y XXVI), en que Calderón
fixada
la seva visió del Don Juan (sense convidat de
deixà
pedra, emperò y que donaren peu a Molière per a arrodo
na

nir
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la seva

composició

dramàtica ab un

episodi, segons el

qual Don Juan devé acreedor a la gratitut del gerruà d'una
de les clónes per ell burlades (Le Fes/in, acte III, escenes II
en la
y IV). Se tracta d'una Iluita desigual d'un contra tres,
qual Don Juan intervé a favor del primer, a qui no coneix,
salvant-lo d'una mort segura Pot observar-se encara que
un episodi per l'estil figura ja en la primitiva historia d'Enio,
segons en Montalván; y que en la refundició de Tirso, que
en el segle xviii feu Antonio de Zamora, hi figura igualment,
encara que tractant-se d'estudiants, als quals bat Don Juan
ab l'ajuda de Don Luis Fresneda, germà de la seduida
Donya Beatriz.
Una escena de caràcter sobrenatural que hi ha en el
Purgatorio de San Patricto, de Calderón (acte II, esce
na XVI), que té en altres escenes de la mateixa obra el
séu complement per a definir la missió evangèlica de Sant
Patrici, y que degué sugerir a l'Alex. Dumas la idea de po
sar el séu Don Juan de Marana (escena preliminan sots la
influencia contradictoria de l'àngel bo y de l'àngel dolent.
(2) El senyor Said Armesto, en un llibre que hauré de
citar en altra nota, senyala la existencia d'una distinta per
sonificació del burlador que apareix en el drama religiós La

D'una semblant manera, l'episodi macabre de
Don Juan presenciades per ell ma
teix, y que tant de relleu havía d'adquirir tractat
per Espronceda y pels susdits Dumas y Zorrilla,
no procedeix pas de Tirso; en canvi, en la historia
les

exequies de

segons en Montalván, ja consta que aquell
rebé d'una manera misteriosa l'anunci escrit de ses
propries funerals exequies (1).
Aquestes particularitats són, al meu entendre,
una prova de la influencia literaria del ParKatori
de Sant Patrici en la evolució, posterior a 'rirso, de

d'Enio,

de DOn Yuan (2).
conclusions de tot això? Ni una, senyors
acadérnics, ni una. Guardi'm la Providencia Divi
na de sotscriure ab el meu nom obscur una fla
mant teoría donjuanesca. Les observacions que
la

llegenda

Santa juana (segunda par/e) del mateix Tirso. En efecte,
ha allà un Don Jorge, que no té rès que envejar a Don Juan.
En aquesta obra de Tirso ja s'hi troba l'episodi (le la
monja, que ha d'ésser robada pel séu seductor; y d'aqui
haurien pogut extreure aquest element els imitadors (que
eren sobre tot amplificadors) de la primitiva creació del
Don Juan. Emperò, demostrades les manlleutes fetes per
Molière a Calderón, és de creure que tanibé prengué de la
historia d'Enio el caràcter o intencions monestirials d'una
de les victimes del burlador (de la més rellevant figura fe
menina del drama de Don Juan, si hem de parlar ab proprie
tat) Pot veure's, en efecte (acte I, escena III, y acte IV,
escena IX), com la intervenció de Donya Elvira en la pro
ducció teatral francesa ve subratllada ab aquesta mateixa
significació mistica, que ja s'atribueix a la cosina d'Enio en
la obra de Montalvàn y en l'adaptació escènica de Calde
rón. Molière no hi afegeix apenes rés; emperó és interes
sant observar com en les paraules de Donya Elvira ve ja
iniciada la seva missió redemptora de Don Juan per l'amor,
que, seguint l'exemple d'en Dumas, el romanticisme d'en
Zorrilla s'havia de complanre en desenrotIlar en benefici de
la filla del Comanador.
(I) En la narració primitiva del Vialge al Purgatori del
cavaller Owein, com en l'adaptació d'en l'erellós, se troba
ja el germen de l'episodi darrer de la llegenda de Don Juan,
o sia el de les exequies del protagonista presenciades per
ell mateix. En el Viatge els preliminars de la entrada
Purgatori estàn constituits per una missa de rèquiem, se
guida d'una solemnial processó per a conduir el postulant
la entrada de la gruta de Sant Patrici. Ademés d'això, y ja
encontre del viatger són els
dintre del Purgatori, el
dotze personatges vestits de blanc qui el reben y l'aconse

primer

viatge.
Aquests elements, així com el de l'anunci misteriós de la
seva mort fet a Ludovic Enio, són, al meu entendre, el
termes d'una influencia de la llegenda del Purgatori en I:
de Don juan, que determinaren la inclusió a posterior.
d'aquest singular episodi a la creació primitiva de Tirso.Do
(2) Les manlleutes fetes a Calderón per Molière y
mas, que he enumerades en una nota anterior, tenen el Ilur
complement en la refundició operada en el segle XVIIInoper
se
Antoni de Zamora, en la seva obra Ato har plazo que
Convidado de Piedra. En
cumpla ni deutta que no se pague
en
els
aquest drama, que's representava tradicionalment
teatres d'Espanya abans de l'aparició del Don Juan Tenorio
d'en Zorrilla, el refundidor, que segueix puntualment ,
Tirso, no deixa d'aprofitar, com hem vist, alguns element
de Calderón.
En quant al popular Don Juan Tenorio d'en Josep Zorri
Ila, estrenat a Madrid el 2 -s de març de 1841, és la encarna
ció definitiva, ab tot y els séus defectes, del Ilegendar
Don Juan, aital com el pot compendre el públic espanyol
Referint-se a aquesta obra ha escrit el senyor Cotarelo I
següent:
<Zorrilla tomó el asunto de su obra, principalmente, del
» Convidado, de Zamora, y del Marana, de Dumas. En cuanto
» al Burlador, de Tirso, ni lo conocía siquiera; por más que
• otra cosa afirme en sus Recuerdos del liempo viejo (tomo 1
» pàg. 163); ...finge desconocer el Marana, de Dumas, que
» pudo haber visto representar varias veces y era traduc
» ción de su íntimoGarcía Gutiérrez, y he dió el tipo de doña
» Inés y otras cosas de su drama.» (Cotarelo, Comedias
Tirso de Molina; It, pàg. X.)
llen per al
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m'he pres la llibertat de comunicar-vos podrán és
ser, tot lo més, novells punts a dilucidar dintre els
antecedents literaris del Burlador; potser aquesta
meva disertació vingui a enfortir els arguments
que avui se donen en pro de l'origen folklòric
de la magna creació de fra Gabriel Téllez; y,
en darrer terme, no'm semblarta del tot impossi
ble que, per aquesta via, arribessin els erudits a
senyalar les llegendes llatí, eclesiàstiques de les vi
sions d'ultra-tomba, com l'única font literaria de
tots els burladors, impenitents o contrits, que la
humanitat pecadora s'ofereix per a escarment a sí
mateixa (i).

Una revista

ara,

senyors,

al considerar

termenada

impressionisme, cubisme, futurisme, tifisme, etc.
Emperò hagué de plegar mólt aviat: aquí no està

la

puc amagar-vos la meva sa
tisfacció: me'n sento el cor alleugerit, com quan
un hom respira fort a l'assolir el terme d'una pe
meva tasca

d'avui,

no

pujada.
Sospito que'l vostre goig és encara major que'l
meu, després del sacrifici que vos he imposat
d'acompanyar-me. lEmperò, ja he acabatl

nova

Quan la por als zeppelins alemanys feu fugir de
Parts la gran multitut d'artistes de tots els països
que la fama del Moulin Rouge havía congregat a
la capital de França, alguns dels catalans repa
triats s'emprengueren la publicació a Barcelona
d'una revista nova.
Aquesta revista donà a conèixer tot lo que l'art
més modern havía produit a Europa fins a les
6 h. 30 (hora occidental) del dia 31 de juliol de 1914:
vem

Y
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preparats.

La

nova

Catalunya;

revista

feu,

car, desde

s'han donat

a

tant mateix, un gran bé a
aleshores, són mólts els qui

estimar l'art antic.

nosa

Nota

sobre

solució teórica.

Quan en 1621 el llibre d'O'Sullivan, dedicat a Felip IV,
retornà a la circulació les antigues creencies sobre el Par
galori de Sant Patrici, el Don Juan acabava de néixer litera
riament per a les lletres castellanes. En Montalvàn, per
ésser fill del bibliotecari d'aquell monarca, pogué tenir noti
cia de l'Historiae Catholicae lberniae compendium immediata

ment després de sa publicació. Ja s'ha vist com, impressio
nat per la narració del l'ialge d'en Perellós al Purgatori,
contengttda en el susdit llibre, el capellà madrileny posà
mans a l'obra per a escriure el séu famós tractat Vida y
Purgatorio de San Patricio; per a lo qual hagué de remoure,

Fra

Bernat"

prolixament (BIBL., 58o) sobre
l'impressor anònim d'aquesta atre

Hem disertat

quí pogué
(1) 1-la estat per a mi una contrarietat grandíssima no
haver pogut passar els ulls per l'estudi del meu volgut
amic don Artur Farinelli sobre Don Giovanni (Torino, 189ó),
que sembla ésser lo més important que s'ha escrit sobre la
evolució literaria de la llegenda de Don Juan. Per més que
això degui causar estranyesa, no m'ha estat possible trobar
a Barcelona, en llibreria pública ni particular, un exemplar
de l'opúscol de l'erudit italià, ni la collecció del Giornale
Storieo della lelleratura italiana, en que aquell treball vegé
primerament la
He pogut, ab tot, fer-tne càrrec d'alguns dels punts de
vista d'en Farinelli, a travers del llibre del senyor Víctor
Said Armesto, La leyenda de Don Juan, origenes poélicos de
El Burlador de Sevilla y Convidado de Picdra (Madrid, 1908).
Contra la teoria d'en Farinelli, que dóna a la llegenda un
origen italià incert, en Said Armesto aclueix prova sobre
prova, per a demostrar que Tirso pogué trobar en el folk
lore nacional tots els eletnents que integren l'assumpte del
séu Burlador de Sevilla.
Emperò és impossible parlar de folklore y prescindir
de la universalitat de certes tradicions, lligades ab els mi
tes essencials de la vida religiosa de la humanitat. Y la
qüestió del Purgatori és un d'aquests temes de caràcter
general, entorn dels quals graviten tota mena de tradi
cions, de creencies, fins de supersticions, que fan tributa
ries d'aquell tema principal les produccions literaries basa
des en elles. Així, la concepció dramàtica del Burlador,
considerada en l'obra de Tirso de Molina, no és perfeta
sinó en un sol punt: la creació del caràcter del protagonista.
Tirso, doncs, comprengué ahans que ningú y millor que ningú
la estructura moral de Don Juan; y per això fou una verita
ble y genial troballa aquest personatge, que avui pertany ja
a totes les literatures.
Emperò la creació literaria de Tirso manca de trascen
dencia filosófica o social. En aquest punt li és superior la
novela d'en Montalvan, que apunta ja al problema de la sort
futura de l'home depravat, burlador indomable de totes les
lleis divines y humanes. Per això elscontinuadors de Tirso
han tractat de completar la concepció primitiva, enriquint-la
ab aquells elements literaris o llegendaris que podien aju
dar al plantejament integral del problema y fins a la seva

el "Libre de

ésser

producció d'en Francesc de la Via: els caràc
tipogràfics ens senyalaven, d'una manera quasi
indubtable, el prevere-impressor barceloní Pere
Posa, com a fautor de la referida estampació; em
però, nosaltres ens decantàvem a creure que podía
ésser feta, ab els materials procedents de la seva
impremta, per un successor d'en Posa.
Un amic nostre, a qui hem parlat d'aquesta
qüestió, ens ha fet recordar que en l'inventari de
les existencies de l'impressor Pere Posa, pres el 28
de març de 1498, hi figura una partida de sis
exemplars d'un Fra Benet (1). No essent nos cone
guda cap impressió del segle xv a la qual pugui
ésser aplicat aital títol, és més que segur que's
vida
ters

tractarà aquí del mateix L1BRE DE FRA BERNAT. La
confusió de Bernal ab Benet era sumament fàcil,
fins per a en Balaguer y Merino, qui donà a conèixer
ademés, tota l'antiga literatura eclesiàstica relacionada ab
l'altra vida. El séu llibret estava ja Ilest en 1626, perquè la
llicencia per a la impressió és datada del més de janer de
l'any següent. L'obra suposa, sobre tot en els séus primers
capitols que tracten doctrinalment la qiiestió del Purgatori,
una preparació laboriosa; lo qual vol dir que l'autor no
perde pas el temps. Com tampoc el perderen Lope de Vega
y Calderón dratnatitzant per al teatre la historiada Ludo
vic Enio. Se veu que'l mateix Calderón, qui es decidi des
prés a escridre un Burlador a imitació del de Tirso, anava
desorientat encara, quan en el séu
bat' cosa como callar
prescindeix de l'episodi del convidat de pedra y no atina en
canvi a servir-se de la solució del Purgatori. Y és evident
que les dues llegendes se completen, y per això han ten
dit constantment a unir-se. Aquesta definitiva fusió és la
que, al meu entendre, ha estat conseguida per Dumas y per
Zorrilla; y el drama de hon Juan Tenorio d'aquest darrer, és
per ara la més afortunada concreció literaria de la Ilegen
da del Burlador a utilitat del públic espanyol, que ha volgut
veure-hi sempre un símbol religiós, commemorant ab ell la
diada dels Morts y prenent-ne la lliçó que enclou de la im
prescindible remissió dels pecats abans del trànsit a la vida
futura:
« Un punto de contricion<la a un alma la salvación.»
(1) Calendari català del any 1875... per Francesc Pelay
Briz; article de n'Andreu Balaguer y Merino; pag. 73.
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En la mateixa <Fulla», dos traversos de dit més
avall de l'article d'en Carner, el conegut crític d'art
en Joaquim Folch y 'Torres escriu lo següent:

aital inventari, sobre tot si el mot Bernat era escrit
en l'abreviatura Bfit, usual en aquella època.
Tenim, doncs, una confirmació al supòsit de
que en Posa fou l'estamper del LIBRE DE FRA BER
NAT. Aquest sería, per lo tant, incunable, y deuría,
en tot cas, haver-se imprès abans de 1498.

«

Gracies a Déu, formem part d'una generació qui ha sa
refinament, i estem en

» but Iliurar-se de la epidemia del
» vies d'alcançar aquella senzillesa
les coses en la seva

La

de cor que fa estimar

propia obgectivitat. »

Malauradament,

colla del "rau"

no passa d'ésser un noble de
de l'amic Folch y l'orres, aquesta senzillesa de
cor, enemiga de tot morbós refinament, y que ell
creu trobar desde ara en l'actual generació de ca
talans. L'article d'en Carner (que és per altra part
una bellíssima pàgina literaria) no pot deixar el més
petit dubte sobre això.

sig

No ha pogut sorpendre'ns (a quaranta anys un
hom ja no té dret a sorpendre's de rès) el concert
de < raus » ab que ha vingut obsequiant-nos d'un
quant temps ençà el noucentisine militant. Va bastar
que algú denunciés una errada aplicació del verb
raure, equivalent al castellà roer (BIBL., 122), per a
que'ls turiferaris del gran Arximandrita se manifes
tessin ab un continuat e rau-rau », que dóna per
fectament la mida de llur servilisme idolàtric.
No'ls podem dir sinó que bon pro els faci a
tots

plegats.

La guerra gran
Desde els

d'agost

de 1914, l'Eu•

hagi

Refinaments
Transcrivim ab vera delectança els següents
d'un article d'en Josep Carner, publicat
fa mólt en la « Fulla artística de La Veu »:

fragments

»

dies

combaten entre ells ab furor primitiva,
servint-se dels elements de destrucció que l'avenç
de les ciencies ha posat en Ilurs mans. Alemanya
ha desitjat la guerra, y pot dir-se que ha quedat
servida.
Catalunya, per la ploma àurea d'un séu poeta,
ha posat un breu comentari an aquest esdeveniment
sense precedents en la historia:
mes

no

primers

ropa està abrandada en el foc de la lluita més des
comunal que mai
vist el món. Milions d'ho -

« Un home amb una tarde desvagada, surt a caminar: va
Iliurement cap a la naturalesa i, si té prou simplicitat de
cor, esvaeix les seves preocupacions, el seu girar i regi

se

GUILLEM II

» rar al volt d'un

Lo monstre

jau

sobre son Ilit de guerra,
té'ls punys closos al pit y mira enllà.
¡Tronéu, canons, féu trontollar la terra!

problema contingent, perque les imatges
«del món material l'esperen amb alegries i tristeses d'un
» ordre nou que Ii demanen l'amor. Si la naturalesa que hi
» hà a l'entorn és deficient, si el rocatar, l'estepa, la boira,

Si no tronen canons, nos dormirà.

desert, la « tundra », Ilavores, a pleret, l'allunyament on
» viu cada cosa d'aquestes d'una armonía preciO, d'una
'forma delimitada, colpeix l'esperit del vianant amb una im

Dorm ab los ulls oberts y a Deu Ii crida:
—. Partimse'l món; jo y tu som los més forts:

, mensa

'y tu

» el

«per

melangia: la bellesa sembla haver d'ésser una
creació metafísica de l'home, collint-se de la natura el sol
pretext; l'art esdevé una mena de soliloqui tràgic: el soli
> loqui de l'home. No hi hà diàleg entre la terra i l'home,
perque ja de cop i volta la terra ha dit a l'home amb la
» muda pregaria de la seva postració: — No veuràs en mi
sinó allò que tú hi posis: animacions convencionals, mito
, logíes forçades, invencions tècniques; realismes d'entre
» teniment i paciencia, o idealismes vagarivols, desespe
» rant de mal existir.»
«

Doncs, amic dilectíssim, en la teva paraula que alter

nava suara tan real i tan elegant amb una cosa que es diu
» teoría eixida d'un esperit inarmónic amb aquell aire dati
» rat

d'Italia — exactament igual al de Catalunya
jo, per
de reversió, hi veig, en ço que són conceptes
«d'estètica, paisatges nostres, la muntanya familiaritzant
'se, l'aire modulant, l'arbre tremolant del secret que insi
» núa, el núvol afinat i la caseta blanca de la marina, humil
» ment senyorívola, amb la seva eixida de tarongers, dosser
'incomparable del bés nupcial.»
» un

procés

Fidel

Giró, impressor.

—

mi, la humanitat que resti ab vida,
quédat les ànimes dels morts. » ANGEL

GUIMERÀ

No caurem en la ignocentada de pretendre es
brinar les causes de la guerra, per a venir a donar
la raó als uns, per a negar•la als altres: no és aital
tampoc la missió de BIBLIomíA. Emperò, en aquest
punt, ens hem recordat d'unes paraules d'aquell
prodigiós malabarista d'idees qui es diu l'Anatole
France: c No crec, ja ho he dit móltes vegades, que
» la
guerra sia una eterna necessitat humana. Tinc
» el
desig, la esperança, el pressentiment d'un denià
de pau y de concordia entre els pobles d'igual
» cultura. Jo vos invito, mos amics cars, a prepa
» rar
aquesta pau desitjable. Cal malfiarse del vell
» adagi. En realitat, si hom vol la pau, ha de pre
parar la pau. »
Es ben cert que en aquesta ocasió la guerra ha
vingut de massa preparada que estava.
»
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