Sor Isabel de Villena y el seu llibre
"Vita Christi" (1)
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Castella al besavi de la nostra

erudit valencià Fra Hipòlit de Samper y Gor
dejuela, que visqué en la xviia centuria, es

crigué de l'outora del llibre que avui
primim els següents conceptes (2):

s)

reim

• ravellosa:

Algunes de les monges no volien donar-li el vot, per
»què no era llegítima; y una nit, quan la germana setmane
» ra tocava a matines, oi en la sala capitular un gran soroll,
> a l'indret dels ferros d'una reixa; y, arribant-se a veure lo
•que era, passà per l'altar de Sant Miquel Arcàngel, on
» aquest Ii digué així:
» —No
temis, car jo só en ta guarda. Diràs a les monges
'que Nostre Senyor està tant enujat del desordre que per
• l'elecció d'abadessa hi ha dintre la Comunitat, que es pro
'posava castigar-vos. Mes, tenint jo cura de la guarda y
'custodio d'aquest convent, he suplicat la Divina Majestat
'que volgués suspendre el càstic. És, doncs, de servei de
» l'Altisme
que Sor Isabel de Villena sia eleta per aba
• dessa. —

religiosa respongué dient que obeiría, emperò que
què volguessin donar-li fe. A lo
'qual l'Arcàngel tombà boca•avall la Ilantia que, tostemps
'La

no estava pas segura de

encesa, hi havía en la susdita sala. Y havent acudit les
• monges a les
matines, al veure el prodigi de què així cre
» mésla llantia sense
caure'n
y havent-los declarat la
setmanera ço que era ocorregut, totes unànimement voto
'ren per Sor

els
)on

de
ars,
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Isabel de Villena.>
Dintre d'aquests termes, reproduits textualment pel pri
mer dels bibliògrafs valencians del
segle xvit (3) y copiats
després pels tractadistes successius, pot dir-se que resta
enclosa tota la biografía fins ara coneguda de la venerable
claressa que s'anomenà en el segle Donya Elionor Manuel
de Villena y a qui devem la narració valenciana del VITA
CHRISTI.

L'origen del
ment

seus cognoms ha de cercar-se en l'otorga
del marquesat de Villena, en 1366, pel Rei Don Enric de

(1) Nota editorial de la reestampació pròxima a publi
car-se y que constituirà tres volums d'una nova serie de la
.13:blioteca Catalana> Dels volunis de la primera serie anun
mats en "L• (1, 118), y que encara resten per terminar,
confiem poder donar-ne bon compte dintre d'aquest any.
(2) En un
o carta que figura en les Advertencias
htstóricas d'enpròleg
Lluis de Salazar y Castro (Madrid, 1688).
,
Rodriguez: Biblioteca Valenlina (Valencia, 1747),
92.
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escriptora (1). El segón mar
ques fou desposseit del títol, y, per molt que reclamà el sett
fill, no pogué obtenir la reposició. Se Ii concedí, per a com
pensar-lo, el comtat de Cangas y Tineo, al qual després
renuncià Don Enric de Villena per a poder ésser elegit Mes
tre de Calatrava. Emperò, havent estat posteriorment anul
seva elecció, se quedà sense res. El Rei Joàn 11 li
otorgà, per fi, el senyoriu d'Iniesta, en el bisbatde Cuenca,
on visqué pobre y dedicat a l'estudi, morint incidentalment
a Madrid en 1434, als cinquanta anys d'edat.
Aquest Don Enric de Villena hagué per muller una dama
anomenada Donya María d'A bornoz, de la qual no obtin
gué successió, extingint-se així en ell la linia masculina
lada la

venerable y molt excePlent senyora
» Sor Isabel de Villena (nomenada en el segle
fou filla no Iledestne de Don
Donya Elionor de Villena)
Mestre de Cala
Enric de Villena y Castella, vintiquatrè
besneta de
trava; néta de Don Pere de Villena y Arenos;
Don Alfons d'Aragó y Foix, primer Marquès de Villena,
el
Condestable de Castella y Duc de Gandía anomenat
Real,* néta tercera de l'Infant d'Aragó y Nàpols; y néta
quarta del senyor En Jaume II d'Aragó, fundador de la
en
meva sagrada religió de Montesa. Nasqué l'any 1430; y
el de 1145 prengué l'hàbit de religiosa franceses, que
hom diu de Santa Clara, en el convent de la Santíssima
Trinitat de Valencia que acabava de fundar la senyora
Reina d'Aragó Donya Maria de Castella (altres ti diuen
Donya-María de Luna), muller del senyor Rei Don Alfons
.La

V, que conqueri Nàpols.
»Fou nomenada abadessa del seu convent en 1463, ciir
» rec que exerci fins al dia 2 de juliol de 1490, en què
• mori. Emperò esdevingué en la seva elecció uua cosa me

da,
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dels Comtes de

Barcelona. Fou

home

molt erudit en tota

mena de

ciencies; conreuà les lletres catalanes (2), emperò
més les castellanes, en les quals consegui una notorietat
considerable, doblada d'una reputació de nigromàntic que
ha fet popular el seu nom fins en els nostres temps (3).
No consta

en

quines

circumstancies

vingué

al món

la

filla de Don Enric de

Villena, ignorant-se, per lo tant, el
nom de la mare yel lloc del naixement; emperò els biògrafs
de Donya Elionor suposen que aquesta nasqué en el regne
de Valencia, si és que no fou en la mateixa ciutat.
Orfena abans dels cinc anys, ne comptaria quinze tot just
la filla de Don Enric quan ingressà en el convent de les cla
resses de Valencia en qualitat de novicia. Tenía trenta-dos
anys a l'ésser promoguda, en la forma que hem vist, a la dig
nitat abacial. Morí als seixanta anys d'edat, víctima de

l'epidemia que delmà la ciutat del Turia en 1390, segons
declara la seva successora en el càrrec d'abadessa de la
Trinitat, Sor Aldonça de Montsoriu. •E rebes en la eternal
>
patria complia retribució dels quaranta-cinch anys tan
» ben despesos en lo
aferma la susdita
present monestir,
Sor Aldonça en la subscripció final al llibre de Sor Isabel —
» dels quals los vint-y-set meritament era stada prelada e
• abbadessa.»

Aquests

mateixos

conceptes de respectuosa admiració

per la seva santa vida y pietat religiosa resurten en dife
rents escrits deguts a autors valencians contemporanis de
Sor Isabel de Villena. Són

testimonis ja divulgais en estu
bibliografies, que no podem deixar de retreure aquí a
major honrament de la nostra illustre escriptora.
Començant per en Miquel Perez, que Ii dedicà la seva
galana traducció de la Imitació de jesuchrist, impresa per
primera vegada en 1482 (4); passant després per l'ofrena
dis y

(1) Comprenia el marquesat la que era anomenada
lierra de Don Juan per haver pertangut a l'Infant Don Juan
Manuel, nét de Ferran el Sant, Rei de Castella; y ademés la
terra de Alarcón, el senyoriu de Villena, les viles de Chin
chilla, Escalona y Cifuentes. y altres molts llocs. Així, l'es
cut d'armes de Don Enric d'Aragó, dit Marques de Villena
(o sia el pare de Sor Isabel), porta els quatre pals d'Aragó,
per sa linia varonil, flanquejats d'Anjou com quasi tots els
Infants descendents de Jaume II y de Blanca d'Anjoul, partit
de Manuel, pei marquesat de Villena, y tallat de Lleó, per
sa mare, descendenta dels Reis de Castella yLleó.
(2) Escrigué en nostra llengua l'exposició allegórica
dels Dotze treballs d'Hèrcules, text conegut avui solament
per la traducció castellana que el prnpri autor va fer-ne. Fou
ademés el restaurador dels Jocs Florals a Barcelona, en
temps del Rei Ferràn I (vegi's Torres Amat, Diccionario de
Escritores Catalanes, pàg. 63).
(3) Sobre aquest singular personatge pot veure's el
Ilibre completíssim del senyor Cotarelo y Mori: Don Enri
que de Villena, su vida y obras (Madrid, 1896). També té in
terès l'edició de la Arle cisoria de D. Enrique de Villenu,
publicada ib diversos estudi; y apèndix per Felip-Benici
Navarro (Barcelona, 1879).
(4) Reimpresa en un volum de la 'Biblioteca Catalana»

(Barcelona, 1911). Vegi's BIBL., 1,81.
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» seruau lo

bisbe titular de Jerusalem, Fra Jaume Perez, li fett
d'una exposició en Ilatí dels Can/ics evangèlics, impresa pri
merament en 1485 (1); y acabant pels autors de La Passió en
cobles, en Bernat Fenollar y en Pere Martinez, l'edició pri
mera de la qual és de 1493; tots a qui més se desfàn en lloan
ces de les virtuts de Sor Isabel de Villena, a la qual reten
a l'hora respectuós homenatge per raó de la seva ascenden
que el

timo — ab tanta pt udencia

» que may dels set vicis
encontrals esculls;
— les
'a vos que, dexant
pompes mundanes,
» segum lumil trajo — del gran Rey del cel;
—
» a vos que [e]xcitau
les penses humanes
— e molt sobiranes,
'a festes diuines
—
'seguint la doctrina del orde tan fel;

cia reial.
'a vos que

poetes de La Passió són molt expressi
aquest punt, y demostren prou com en la considera

Les cobles dels
ves en

què fruí en vida la ncHtr a escriptora no hi entrava en
petita part el respecte degut al seu llinatge. Mossèn Feno
llar se Ii dirigeix en aquests termes:
ció de

a vos que passau — la vida tan
— de bens

— per gran

llargues anyades durant les quals Sor Isabel tingué
abacial comanda el convent de la Santíssima Trini
tat degueren deixar-li moltes hores de Ileure per a entre
gar-se a la lectura y a la meditació. En aquestes circums
tancies, la docta religiosa, que posseía una cultura literaria
veritablement excepcional per al seu temps, hagué de con
cebre el propòsit d'escriure el VITA CHHISTI, a utilitat de les
seves filles en religió; treball d'alta volada y de considera

caritat.

proporcions, en el qual s'ocupava encara quan
vingué a posar fi a la seva virtuosa vida.
L'obra no fou impresa fins »l cap de set anys de
bles

la mort

Aldonça de Montsoriu, successora seva en
la dignitat d'abadessa, trobant-se en el comprornís de satis
fer a la Reina Catòlica, que havia enviat a demanar pel
BatIle General de Valencia que Ii fessin un tresllat del lli
bre de Sor Isabel, determinà fer-lo estampar. En Lope de la
Roca procedí urgentment a la impressió, la qual quedà en
Ilestida el dia 22 d'agost de 1497 (1).
Fou reimprès, a Valencia mateix, l'any 1513(2); fent-se'n

«Sil nostre merexer — del tot no merita
— nos
'que vostra virtut
dega valer,
» la gran passio — que sols nos excita
excite a vos, — puix sou tan contita
— del
Rey verdader,
daquella sanch pura
— en larbre de vida,
'que, tota per tots

edició, a Barcelona, en 1527 (3). Emperò
bibliogràfica en qualsevuIga de
les tres estampacions apuntades; essent ben pocs segura
ment els catalans de la nostra epoca que hagin pogut tenir
coneixença d'aital ubra, si no és per les referencies dels
bibliógrafs y dels tractadistes de la nostra literatura (
encara una tercera

el llibre és avui una raresa

»

Ell, ver pellica, —dona per sos fills;
donchs, mogas la vostra — real sanch finida
• per sanch dinfinit — que, morts, nos avida,
• preserua y delliura — de tots los perilla.'
»

'A vos que poblau — lo cel de fels
en la terra — cami tan

la mort

de l'autora. Sor

drap, — seran excellents.

la seva part en Pere Martineç Ii diu a

gran se

Les

• Seran vostres tochs
triades
» quen tot nostre dir — sembrades iran;
» los mots quey metrett — seran estimades
—
'grans pedres y joyes.
que, ben engastades,
— nos
» lo
enrequiran.
pobre collar
» Y, ab vostres sentencies, — les nostres tan baxes
«daran maior lustre — als mes entenents:
»obriu, donchs, lo be — de vostres grans caxes;
» y nostres parlars, — cenyits ab les faxes

Per

jorns enriquintvos
vos per qui huy — virtut

sots sa

— les
perles

de vostre fin

pobra

eternals;
obra:
» ab gran retterencia — dreçam nostra obra,
—
les mans diuinals.»
»puix tant en vos obren
'a

«sou vos vna branca — ab virtut no poca,
—
» de
quel pes vos derroca
fruyt tan poblada,
'tan baix, que a mans — se cull ab saho.
» A vos, donchs, excelsa — humil abadessa
— de la Trinitat
'del sant monestir
—
dreçam nostra tela texida [a]b gran pressa;
»
— sou gran doctoressa,
y, puix en lentendre

pinçaula vos tota,

— les vostres ouelles

'tots

»D'aquella tan alta —tan fort y gran çoca
» del arbre real — dels reys d Arago,

»

guardau

— ab furios tranch;
lop quens acaça
— tan
"a vos la pastora
digna daquelles,
— humilment ab elles
'que tant conuersau
» veslint rica porpra — de tan real sanch;
'del

És quasi impossible, a l'entrar a estudiar el Vira CHRIS
de Sor Isabel de Villena, no seguir les petjades del nostre
amic Mossèn Jaume Barrera (5), que és qui de primer lis
trectat de la nostra mística escriptora ab la necessaria de
tenció y posant-hi de sa part el seny crític d'una erudició
T1

continuació:

pobles

segura y reposada (6).
El VITA CIIRISTI és, com el seu nom

estret;
» a vos que la Sgleya — ornau de richs mobles
—
» y, essent capitana
de dones tan nobles,
— del viure
'son vos la bandera
perfet;
» a vos que, tancada — dins casa tan santa,
» dangeliques obres—la regla brodau;
» a vos, terra fertil — hon molta fel planta
— se cria y tresplanta
'per gran caritat
» ab fruyt de virtuts — que tant abttndau;

'seguint

ja ho indica, la nar
ració dels actes de la vida de Nostre Senyor, començant
aca
per la miraculosa concepció de la seva Santa Mare, y
bant ab la gloriosa as;umpció d'aquesta a les celestials re
gions. Té com a
(1)

212 a-b.

a vos, clara [a]ntorcha, — espill dexcellencia,
'confort y alegria — de tots los fels vIls;
» a vos quen la nau — de fort penitencia

(1) Expositio super cantica evangelica; vegi's Haebler,
n.° 536, 4.

fonts

histúriques

els escrits dels Evan

Facsimils de la portada y plana darrera: Bisr., I,

(2) BIBL., II, 94 a-b,
(3) BIBL., II, 94 e-d.
(4) Reservem per al final de l'obra la descripció bi
bliogràfica de les edicions del VITA CHRISTI.
(5) Aquest excellent amic volgué en un principi encar
regar se de preparar l'edició del VITA CFIRISTI per a la nos
tra 'Biblioteca'; emperò les seves ocupacions Ii feren aban
donar, molt a de,grat sen y nostre, aquell propòsit.
abades•
(6) La escriptora mística Sor Isabel de
Et
sa de la 7.rinitat de Valencia; en la pàgina literaria de
de
14
de
de
1913.
Correo Calatán de Barcelona,
juliol
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gelistes, els quals va seguint pas a pas, amplificant, més que
glosant, qttiscún dels episodis, y intercalant-hi escenes alle
góriques, pies consideracions y cites en Ilatí dels Profetes,
dels Sants Pares y dels escriptors místics més considerats
temps.
L'obra, per la mateixa profusió de passatges en llatí que
presenta interpolats, podría ésser creguda bilingiie; emperó,
realment, no és així, posat que les autoritats aduides són
tot seguit esplanades en llengua vulgar y fins comentades
extensament quan la doctrina que contenen ho requereix a
juí de l'autora. Algunes vegades les breus frases en Ilatí
en el seu

valor de tòpics; y quan això ocorre y formen part
construcció gramatical del passatge on apareixen
com incrustades, no van seguides de la traducció: llur sen
tit pot deduir-se fàcilment, fins per als no sabents ¡ah, del
tenen el
de la

ra•

sobre aquest punt — escriu
Mossèn Barrera — que Sor Isabel may cita el nom de cap
'dels autors que a centenars de vegades posa a contribució
» en la seva narració, y un se troba ab la cita patristica com
una perla caiguda de la ploma abadial de Sor de Villena:
» la doctrina que entranya la cita sembla nada ex visceribus
''vi, com volen els qui han estudiat preceptiva literaria en
» l'escola del Quintilià Aixís defugía el to doctoral de:
• Diu Sant Bernat
recompta Huc de Sant Victor...; y el
'llibre de la monja, sols per aquest motiu, descapdella ab
més naturalitat, ab menys èmfasi, el fil d'or de la seva

ort

«prosa mística.'

ni
re
rns
ria
on
es

ort
en
is

pel
Ili•
la
en

te'n
eró
de
ira

»nit
lels
1.
RIS.
ttre
ha
de

ició

Y el mateix tractadista, a propòsit de la filiació doctri
nal de l'autora del VITA CHRISTI, escriu lo que segueix:
Pertany per sa doctrina ascètica y mist1ca a l'escola
• francescana, de qual orde de fembres (o
segona) és reli
»
giosa. L'ascessis del hinerarium mentis in Deum és la de
»Sor Isabel: rica yexuberant en els afectes, és encara bo
• naventuriana en la seva mística. El no citar a Sant Tomàs
» en qiiestions de
Cristología no és suficient a titIlar-la d'an
» titomista. No sé fins a
quin punt els frapredicadors, Fra
'Queralt (1) per exemple, tractaren en direcció espiritual
'a l'escriptora abadessa: ella es del tot francescana
per
» hàbit de
religió y d'esperit. El rationabile obsequium
»del Apostol dels Gentils apareix en la seva obra esmor
» tuit y velat; no en va es filla
y fruit de l'Arbre de Filoso
» fía d'amor
y es nodreix en l'escola de santedat de l'autor
•
tendrtssim de l'Hinmus creaturarum, del .Cantich a frare
'sol'. L'erudició
patrística (l'aspecte més sobrixent de la
• culta

escriptora) és abundant y metódica; no coneix les
obres dels Sants Pares ab la vergonyosa segmentació dels
qui saben trobar-les ad hoc, per l'objecte y especial pas
» satge del
discurs, en obres de recull o flors d'autoritats:
al citar a Sant
Bonaventura, a Gregori el Many, a Sant
o
Agustí
a Sant Jeroni, sembla
aportar en lo que diu en
•

tar

ant
sca
; re

I,

bi
Car.
nos.
ban
des.
El

Pescoliació,

'

tota la mens

teológica de quiscún dels doctors.

en

l'escoliació que acabem d'esmentar consisteix una
les gracies singularíssimes de la Mare Sor de Villena:
'tenint sapigut que l'escoliació es
presta tant a la banal
• de

'repetició d'idees ab mots consemblants, un hom s'admira
» al veure
que la docta escriptora hi trenca els conceptes
per fer-ne sortir, com d'una
esclofolla, grills de fruit sa
• borós
per nodriment de la
pia pensa qui la llegeix.'
Finalment Mossèn Barrera senyala la conexió
que al seu
entendre hi ha entre el misticisme
allegóric de Sor Isabel
de Villena
el
y
d'en Ramón Lull: «Altra de lesbelleses d'or
(I)

Se refereix a Fra Pere
Queralt, confessor de la Re
María, tia de Sor
al servei de la qual
passà aquesta
la seva adolescencia fins
que ingressà al con
vent.
gina Donya

• dre

artístic de la monja claressa consisteix en l'al'legoría
• Els seus personatges allegórics y Ilurs raonaments dis
» cretissims, com els de les donzelles Na
Dolçor-de-contem
»

plació, Na Altesa-de-fervor y altres, recorden aquella fa
• milia de
personatges allegórics de la nostra literatura
'catalana

antiga.

com Madona Lausor del Llibre de Santa

» Maria del Lull y Na Coneixensa-d'enamorats del poema
» de Fra Huc de Rocaberti. Tot
l'altlegorisme doctrinal de
'les donzelles creades per la fantasia de Sor Isabel es Ittlià
de

procedencia y per procediment d'ensenyança.»
A l'apreciació crítica — poc precisa per altra part — del
P. Samper (1) de que el VITA CIIRISTI està concebut «al modo
» de los libros que hoy corren con nombre de la Venerable
» Madre Sor María de
Jesús, Abadesa del Convento de la
'Villa de

Agreda», Mossèn Jaume

Barrera hi oposa una

opi

nió del tot contraria:

mateix context.
« Mes cal remarcar encara

ué
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Insistint encara — diu —sobre l'obra de Sor de

Villena,

'volem fer remarcar que tota ella està dictada sense el ca
» ràcter revelantista
que informa obres consemblants qui
també versen sobre la humanitat passible de Crist y els
'passos de la seva vida; per ço el Ilibre de l'abadessa es
• criptora, tot y essent una obra admirable de la nostra lite
» ratura mística, no
» ció querubínica o

pot invocar títols d'indubtable inspira
divina com els suaus deliquis y efluvis

• d'amor de les Revelacions de Sor

Angela de Foligno, de
quals ne tenim una traducció clàssica catalana, inèdita
encara; contrasta el to humà ab què parla la nostra cla
» ressa ab les confessions de revelantisme que continua
'les

'ment fa la Mare Maria de

Jesús, d'Agreda; la consellera
obra, apreciable des de més
teològic, l'explanament minuciós d'al

del Rei de Castella té en sa
d'un

punt de vista

» guns detalls qui, Iluny d'ajudar a l'exercici de les poten
• cies de l'ànima, satisfàn la pru'ija del curiós, mes no l'en
talment ressabis de bizantinismes escolàstics — no

celen;
l'escolàstica pura; — més encara: la nota diferencial de
'Sor d'Agreda y Sor de Villena consisteix en qui aquella
» no és artista y va escrivint sense plan proposat.»
Sembla indubtable, ademés, que Sor Isabel en el seu
» de

VITA CHRISTI no deixà de servir-se de les ensenyances que
per a ella tenia el llibre, carregat de místiques allegories,
que escrigué sobre un tema consemblant en

Felip de Malla,
títol de Memorial del Pecrador Remul, y que resta
encara avtti inèdit en sa segona meitat (2). Emperò encara
aquí pot dir-se que Sor Isabel superà de molt, en l'ordre lite
rari, al seti model: el Peccador Remut és d'una lectura fati
gosíssima fins per als habituats a les prolixitats metafisi
sots el

ques dels moralistes

mig-evals.

Considerada en son aspecte literari, l'obra de la nostra
ha estat apreciada unànimement. Des del tantes
vegades citat P. Samper, qui respecte del VITA CHRISTI es
crigué, ab frase ingenua, que l'obra «esta compuesta en len
» gtta valenciana, pero con estilo tan elegante, con clitusu
» las tan doctas, y con tan
pias vozes, que por divertido que
» esté el que las lee, no puede dexar de
enternecerse», tots
els crítics qui s'han ocupat d'aital producció han coincidit

escriptora

en reconèixer-li grans mèrits.
En el nostre Estudi històric
vela catalana

P.

crític sobre

l'antiga

no

(3) dedicàrem uns quants paragrafs a l'obra

(I 1 Vegi's obra citada,
Rodríguez en la Biblioteca

y

reproduit el passatge pel

(2) Fou imprès el primer llibre del Peccador Remut per
dues vegades: en 14-t3 y en 1495 (vegi's Haebler, n.". 389
y
390, y el facsímil de la segona d'aquestes edicions en BI
BLIOFILIA, I, 540 a).
(3) Formant part del nostre Novelari Català dels se
gles xtv a xvill (Barcelona, 1916); vol. 1, pàg. 66. Repro
duit en BIBL., 1,217.
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Sor Isabel de Villena, fent, això sí, totes les reserves
necessaries per a què la inclusió d'aquest tan piadós llibre
entre les produccions de caràcter novelesc no fos tinguda
en menyscapte del seu fons doctrinal ni, sobre tot, de l'ele
ment històric en què s'inspira. Iguals protestes fem en
aquesta ocasió: no pot ésser del domini de la critica litera
de

ria

aquella part

de l'obra de Sor Isabel en

què parlen

per la
en

ploma els Sagrats Textes (1), n1 aquella altra part
qttè l'escriptora, seguint als setts sapientíssims predeces
sors, dedueix, dels fets que relata, benèfica doctrina espiri
fer re
tual. Emperò l'element humaníssim ab què procura
viure als nostres ulls aquelles escenes, l'art ab què les enri
les
queix, la visió personal ab què les projecta damunt
planes del seu llibre, tot això qtte és exclusivament litera
tura, y que roman, pot dir-se, accidental y extern a la nar
ració, no hi ha dubte que cau dintre l'esfera de les nostres
seva

funcions de crític.

justament el nostre predecessor
vegades hem emprat conceptes, Sor Isabel veia
el cel com un gran palau, ab totes les magnificencies reials
a què ella mateixa, descendenta de Reis y formada en un
ambient palatí al costat de la Regina muller d'Alfons V d'A
ragó, degué estar prou habituada. Per això el ceremonial
Com ha observat molt

a

qui

tantes

què es desenrotIlen, per exemple, les presentacions de
les ambaixades celestials a la Verge Maria, la mateixa fra
seologia emprada en aquells actes y l'atribució de càrrecs
ab

palatins als principalspersonatges que hi intervenen, ab tot
y no ésser elements extemporanis a la concepció cristiana
de la Divinitat, revelen per la part de Sor Isabel una ce: ta
complacencia en revestir aitals episodis de pompa y esplen
dor veritablement reials (2).
Contrastant ab lo que deixem dit, hi ha en l'obra de la
nostra escriptora un element realista que té al nost, e en
tendre una

major importancia

per a

posar de manifest el

temperament literari de Sor Isabel de Villena. Com ja s'ha
fet notar a propósit d'altres produccions novelístiques en
català, com el Tirant lo Blanch y el Curial y Guelfa, els
nostres escriptors semblen no poder deixar de preocupar-se
del viure material de Ilurs personatges. A Sor Isabel Ii
ocorre una cosa semblant: els detalls de la vida pràctica
abunden en el seu llibre, constituint una mena de comentari
humà als

episodis

en

què

els

mateixos

personatges

sa

grats actúen humanament. Així veiem com Santa Anna, 're
cordant se de la

pobrea

qtte hauia vist en casa de la sua

Filla, tramesli un parell de flaçades e algunes eynes de
» casa' (1, 1923); Y per
en molts passatges més de l'o
bra, entre els quals podem esmentar els diversos episodis
de la fugida a Egipte (1, 11235-54, 11361-76, 1144047) y la
permanencia en aquelles terres d'exil de la Sagrada Fami
lia durant els anys d'infantesa de Jesús. Així, no manca en la
narració de la nostra monja un capítol destinat a explicar
'la alegria que la Senyora hagué com lo seu Fill comença
• a parlar» y ttn altre per a dir «com la Senyora cridà lo seu
Spos Josep que hoys lo seu Fill», que ja el cridava pare. En
forma semblant tenen lloc de manifestar-se els sentiments
de clòna de Sor Isabel de Villena ab els delicats epítets
•

que

al divinal Infant, ab la tendresa dels col'Ioquis
Fill de Détt y la seva Mare, y en totes les ocasions

aplica

entre el

(1) El ja citat Mossèn Barrera senyala l'únic episodi
del VITA CHRISTI de Sor Isabel de Villena en -què aquesta
ab la infantesa
accepta una tradició apòcrifa relacionada
del capítol LXXXVI,
de Nostre Senyor Jesucrist. Se tracta
dels ladres fon
duu
rúbrica:
«Com
lo
fillet
del
capità
per
que
reuelà a Josep con
per la Mare de Deu, la qual

guarit
aquell chiquet

seria lo sanct ladre Dimas.»
LX; y,
Vegin-se tots els capítols, des del XXX1X al1,X.
les primeres linies del L y del
per mostra solament,

(2)

en

què la sensibilitat femenina de l'autora

té lloc

d'es

lliurement

plaiar-se

Podríem multiplicar els exemples d'aquesta manera de
poetitzar Sor Isabel la seva visió humaníssima de la Vida
de Jesús, en la primera meitat del llibre. La segona Ii pro
cura, al revés d'això, ocasió de descriure ab tràgica minu
ciositat els sofriments físics del Redemptor de l'humanal
Ilinalge: l'escena de la crucifixió, per exemple, està tracta
da ab una realitat qttasi pictòrica, per a millor fer sentir al

llegidor

l'extrema

crudeltat dels torments infligits a Jesu

crist en la seva cruenta

passió.

També, per moments, se'ns manifesta la nostra escripto
ra com una defensora de la missió social de la clòna, a la
qual procttra dignificar en diferents passatges del seu llibre.
Aquest feminisme de la monja escriptora es basa exclusi
vament en la

superioritat

afectiva de la dóna y en la seva

sensibilitat més afinada que no pas la de l'home.
Y, per últim, és de notar en molts passatges del llibre de
Sor Isabel el concepte despectiu que Ii mereixen les multi
qttan se mouen exaltades

tuts
dels

qui d'amagat

les dirigeixen

hàbilment

per la

malicia

(II, 6137 y seg.; 6798-6k04;

1090o y seg.). La seva manera d'apreciar els moviments po
pulars correspón bé a qui sempre degué permanèixer-ne
molt allunyada, ocupant l'extrem oposat de la jerarquia
social.

aquesta part del nostre estudi sense fer
algunes de les característiques de l'estil literari

No acabarem
remarcar

de Sor Isabel de Villena. Si es compara el seu VITA CHRISTI
con
ab les produccions en prosa dels escriptors valencians
un hom remarca tot seguit que el llenguatge de

temporanis,

Sor Isabel és d'una senzillesa y naturalitat que ja difícilment
se troben en els Roiç de Corella, els Perez (1), etc., qui
s'eren entregats a un retoricisme ampulós y en excés car
la in
regat d'imatges. La prosa de la nostra monja, ab tot y
certa solemnitat, és precisa y
llatina
Ii
dóna
que
terpolació
transparent; presenta els seus períodes Iluidament arrodo
nits, com escau a un artista de la ploma, emperò sens per
judici de la claretat; no defugint tan sols els tòpics familiars
ni els popularismes, gracies als quals les frases adquirei
xen una plasticitat extraordinaria y una remarcable fi,rça
d'expressió. En conjunt, l'estil de Sor Isabel és abundós y
colorit, emperò no enfarfegat ni llampant. Tenint en coi..pte
el VITA
l'època, que donava per la prolixitat narrativa,
CHRISTI és encara un bon model de narració. Si el Ilibre
resulta Ilarg, és a causa de l'extensió del tema. Compa
de Saxonia,
rada ab els quatre grans in-folis de Ludolf
l'obra de la monja claressa és encara d'unes proporcions
al cos
molt discretes; y si, com ja hem indicat, se la posa
tat de l'obra d'en Felip de Malla, que sembla ésser el mddel
iI ha
més immediat de Sor Isabel, se veu la diferencia qtte
enfar
enti e la creació literaria de l'escriptora artista y les
fegades allegoríes del canonge barceloni.
L'edició del VITA CHRISTI que avui oferim al públic cata
là, prop de quatre centuries després d'haver se'n feta l'an
terior impressió, reprodueix puntualment el text de la prin

Per la necessitat
ceps, o sia la fets a Valencia l'any 1447.
de distribuir l'obra en tres volums de la nostra .Biblioteca
Catalana» hem trencat el curs del primer en el punt de l'ar

ribada a Egipte de la Sagrada Familia (capítol LXXX V11).
(1)

Cal reconeixer, d'acord ab Mossèn Jaume Barrera,

la ploma d'en Miq.,e1 Perez en la dedicatoria, firm»da per
Sor Aldònça de Montsoriu, que aquesta fa del VITA
tició
a la Reina Isabel la Catòlica: el resultat de la compal
d'aquesta plana literaria ab l'endreça de la hnitació,escrita
d'en Perez, sembla col cloent.
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El segón volum comprèn
(capítol CLXXXVI). Y el
com

s'ha

fins a la mort de
tercer lo

Jesús en la

restant de

creu

l'obra, que,

dit, termina ab l'assumpció de la Mare de Déu

tot aquests volums no són pas
(capítol CCLXXX). Així y
col'lecció.
dels menys copiosos de la nostra
l'ús actual; hem posat en
Hem puntuat el text, segons

cursiva les abundants cites llatines; hem fet algunes correc
de la impressió de 1497;
cions al text per fallides evidents
de què el llibre de Sor Isabel sia
y, atenent a la possibilitat
oojecte d'estudis lexicogràfics ygramaticals, hem numerat
de les planes, on hem indicat
les linies del text en el marge
ademés cl traspàs dels folis de l'edició original. No cal
dir que tota la nostra atenció s'és aplicada a corretgir les
en lo possible, tota
proves d'impremta per a bandejar-ne,
llei d'errades de caixa.

le
ti

"L'any de les morts"

:ia

a

Valencia

)4;
o
ne
ja

fer

ari
ST1
on
de
'nt

qui
,r
in
;y
lo
>r
ITS
ei
Ça
Sy
)te
TA
re
)a

ia,

el nostre Can‘oner Salírich Valencià
dels segles xv y xvi férem una des
cripció de les calamitats que es con
griaren damunt la .gentil ciutat del
Turia l'any 1475 (r). Aquesta anyada
— déiem nosaltres — fou la
designada després per
de les morts en el record de les gents.
El nostre bon amic en Josep Ribelles y Comin,
editor entusiasta d'una novella cBiblioteca Valen
ciana Popular» que veu la llum a Barcelona, recti
ficà la nostra asserció sobre l'any de les morts en la
noteta preliminar de la seva reestampació del Re
gimentpreservalni e curatiu de lapestilencia, de mes
tre Lluis d'Alcanyiç (2).
El senyor Ribelles diu que fou l'any 1490 el
que la frase popular anomenà de les morts, o, millor
dit, de les grans morts. Y, en efecte, el capítol ter
menal del Vita Christi de Sor Isabel de Villena,
que redactà Sor Aldonça de Montsoriu al fer estam
par el llibre de la seva antecessora, conté les noti
cies següents, que tothom ha pogut Ilegir a BIBLTO
FIL1A mateix
(vol. I, 212 b), y que's refereixen a la
mort de Sor Isabel:
N

ms

del
ha
ar

ta.
an

«En aquelles grans morts del any .M. cccc. xc. a dos de
dia de la Visitació de la mateixa Se
'nyora, en lo sixanten any de ss virtuosa edat fon posat
> terme al
seu mortal viure.-

'juliol, en dinendres,

Propriament, l'apellatiu d'any de les morts ens
el procura una
allusjó del Procés de les Olives (3),
allà on Mossèn
Jaume Gaçull diu a Mossèn Ber
nat

Fenollar:

tat
>ca
ar

II).
ra,

per lo queus ame, — lo cor nom comporta
callar lo que vull — hojau vos de mi,
hi més recordantme, — per vos, què-m seguí
> en dies
passats — deffora, en lorta,
en

lany

per

de les
morts,—

quant vos dels pagesos

sri

ció
rita

(1) Obra citada,
pàg. xxiv; y reproduit en 131131.., 1, 13.
(2)
1914.
(3) Canc. Sal. Val.,
I, 197.
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'hagués bandejat — los mots casolans:
» yo sé
quins estaven, — quan braus hi encesos,
» si
—
yo noy hagués
tengudes les mans.»

de

Nosaltres glosárem aquests conceptes, tractant
desentranyar-ne les referencies als actes que do

lloc a La Brama dels Llauradors, escrita per
Mossèn Gaçull contra el mateix Mossèn Fenollar.
Encara que la nostra ampliació, segons figura
en
la «Introducció» al susdit Canioner, se basa
estrictament en les noticies que d'una epidemia
ocorreguda a Valencia l'any 1475, se llegeixen en
el cronista Boix (1), és evident que Fal lusió d'en
Gaçull a l'any de les morts podría referir se tant a
l'any 1475 com al 1490, posat que en abdúes oca
sions hi hagué la glánola a Valencia.
Parlant desapassionadament, ara, a l'examinar
de bell- nou les referencies que tenim sobre aquest
assumpte, ens inclinem a creure que potser tingui
raó el senyor Ribelles y Comin. Fins direm que ens
sembla més probable que ab la designació d'any de
les morts volgués Mossèn Gaçull referir-se a l'any
1490, en què moriren de la peste Sor Isabel de Vi
llena, el bisbe Jaume Pérez y altres remarcables
personalitats valencianes.
Partint, doncs, d'aquesta nova apreciació, cal
dtà atribuir a La Brama dels Llauradors una data
posterior a la que nosaltres Ii assignàvem, y que
podrà ésser molt bé l'any 1490, anterior suficient
ment al 1496, en què degué ésser escrit Lo Proces
de les Olives, on consta la referencia que hem vist a
la sàtira lexicogràfica de Mossèn Gaçull.
naren

Estampes
o

catalanes dels
XV y XVI

segles

pot la redacció de B1BLIOFILIA

tar-se d'una

regularitat

en

van

el treball

que doni per resultat l'aparició a
l'hora justa dels nostres fascicles.
Ara duem un any de retràs; emperò
aixo d'aquí a cinc o sis segles no s'hi coneixerà,
suposant que aleshores quedi encara una col lecció
de BIBLIOFILIA en els prestatges d'alguna biblioteca,
y suposant també que tingui interès per a algún
erudit passar els ulls per aquestes planes.
Si això s'esdevingués tal com ens plau imagi
nar-nos-ho, el nostre erudit de l'altre cinc-cents no's
podría tenir del tot per decebut si es topava ab
l'aplec d'estampes gòtiques que hem reproduides
en el
present fascicle, les quals hem percaçades
pacientment a travers dels incunables y de les edi
cions gótiques del segle xvi que produiren les
premses de Catalunya, Valencia y les Balears.
Per avui no fem sinó publicar aquests docu

(1) Historia (lelo Ciudad y Reino de ralencia (Valencia,
1845); 1, 483.
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ments

iconogràfics;
ja
poder parlar

queológica, té

emperò
procurarem infor
d'ells, un dia o altre,
mar-nos, a fi de
ab més coneixement de causa.

encara la significació d'un home
natge a les altes virtuts cíviques d'aquells vostres
precursors en l'administració comunal de la Ci.1tat de Barcelona; y és, per damunt de tot, un mo
nument literari de la
nostra estimada llengua,
com sia que la traducció del text llatí fou obra
d'un dels Prínceps deles lletres catalanes, el frare
predicador Antoni Canals.
» Per que, desitjant que totes aquestes coses, no
tan divulgades com convindtía, fossin a tothom

•
»
»
»

de Barcelona y el
"Valeni Maximo"

L'Ajuntament

»
»
»

fa un any, tinguérem l'honor de
fer ofrena a l'Excel.lentíssim Ajuntament
de Barce
lona
de
l'edició del VAURI
MAXIMO que alesho
..._
res acabava de veure
'
la llum (1), endreçà•
rem al digníssim Se
Batlle - Presi
nyor
dent d'aquella Cor
poració el següent
ara

pUAN,

»

1.N .R •
..

,,,,i,k

,J..
..s.

'i

»
»
»
»
»
>
>

c Al Molt Honora
ble Senyor,
el senyor Alcalde
President de l'Ex
cel lenttssim Ajun
tament de la Ciutat

,

•

,-.

,.

de Barcelona,
salut y personal
•
verencia.

Senyor:
L'any 1395,

T-,:-

„,----.
'

,V1.,WW,■■■1~

11:fi ,>•''
f/{k,

\ -

iS

.,.,,

-_-=,.■,

••t,

7.--

,

■."":;

••

--...-- \

.

N

,

p

.Lo

......,

f...;■"

■
0«.

-Q•-'

»

44

> en nom

un

-

f

antecessor,
de la 11 lus

»
>
»
»
»
•
>
»
•
»
»
»
»
»
»
»
»

d'un enviat del Car
denal Don Jaume
d'Aragó, bisbe ad
ministrador de la
Seu de Valencia,
aquell hermós vo
lum. joiell inesti
mable de l'Arxiu

Municipal,
que
és contenguda la
en

versió catalana del
Ilibre de ValeriMìz
xim sobre els fets y
dits memorables
dels Romans y d'al
tres pobles antics.
$

»
>

Aquest

llibre,

ultra la seva impor
tancia artístico ar
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•
»
»
•

•

»
»

paleses y manifestes, he delliberat er estampar
el Llibre famós de Valtri Mizxtm en aquesta ver
sió del Còdex de l'Arxiu, la que no havía estat
encara mai impresa abans d'ara.
» Es
aquesta impressió la que va, Molt Hono
rable Senyor, contenguda en els dos volums que
tinc la honor de fer vos a mans, y la que'm plau
posar sots Falta protecció de l'Excel-lentíssim
Ajuntament de Barcelona.
» Vullau atribuir-li el mateix
propici aculliment
ab que un dia, fa més de cinc-cents
anys, els 11-

•
»
»
•

(48

lustres Consellers reberen el Còdex original del
Va/en; y sia encara la publicació d'aquest llibre
un títol de
gloria per a la nostra Ciutat y el seu
tan il-lustre
Ajuntament.
» En
Barcelona, als onze de març de l'any mil

» nou cents
»

quinze.
Senyor,

De vós,

respectuós servent,

tic.»

Ignorem quina sort ha pogut enc6rrer prop de
1.11-lustre Consistori el VALER1 MAXIMO, per quant
no hem rebuda encara resposta a la nostra lletra.
La
Cultura catalana
y la premsa
N

la Revista
Montserrati

na, que publi
quen els reve
rends Pares Benedictins
de la Santa Montanya
catalana, vegé la llum
(en el número correspo
nent al mes de març

d'enguany) un article,
inspirat sens dubte per
la coral simpatía ab què
el nostre venerable amic,
el P. Anselm M.» Alba
reda, ve seguint des d'a

quell

seu

retret

mona

els avenços de la
cultura del nostre país.
Heus-aquí l'article de
la Revista Montserrati
cal

reproduit integral

na

ment:

MERCÉS
Amb motiu de les últi
» mes
publicacions rebudes,
» Montserrat se complau en
• retre
»

públic testimoni d'a
graiment i reconeixença a

'sos generosos ofrenadors,
»les

personalitats dels quals

• són tan apreuades de tot
» hom, que .no cal pas nos
» tra
»

presentació ni nostra
lloança per a enaltir-les

'com se mereixen.

» A tot

lletra-ferit és ben

•

simpàtic aquell exquisit
»eclèctic cosmopolita qui ha
'vessat en ses obres tota la

»rica i complexíssima perso
EN LOORS DE

LA

CREU

»

( Valencia,

1515

• nalitat seva. Balder resul
• taría l'intent d'anàlisi i dis

)
3-1916

secció de les mateixes; car tot just se pronuncia el nom

»

'd'En Pin i Soler, ja es relleva sa aristocràtica figura, i
• sorgeix en nostra ment el record d'aquella superba trilo
»
La
dels Garrigas, jaume i Niobe, on el mes

gía

familia

» tre, amb
pols segur, ha perfilat, dins paissatges i am
» bient tarragonins, caràcters pregonament humans, pale
• sant tota la Ilatzería i agror, tota la tendror i idealitat
»
en el fons del cor de
que jauen, a voltes barrejades,
» l'home, sempre indeixifrable, sovint paradoxal. Si les .Vo
» veles no ho fessin prou, bastarien sos Drames per a acre
» ditar al Sr. Pin d'expert psicòleg i pregón coneixedor de
la vida en tots els estaments socials. Al novelista i al dra
»

maturg segueix el traductor conscient de sa obra, duent
versions tota l'amor d'una copaternitat efectiva que,
a l'eixir de ses mans, sense perdre rès de la frescor i ener

» a ses
»

gía

100
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de

l'original,

ple coneixement de nostres clàssics, de la valúa de
gust personal exquisit i depura
» díssim, va fent, amb ses publicacions, tan gran servei a la
'literatura patria, que els aimants de l'antiga llengua nos
» trada mai no podrem agrair-li com merita. Ell, amb ses
»del

»les obres llurs i del seu

lemps, ha iniciat la vulgarilzació de preua
» díssims textes antics catalans, fent-los a mà de tothom, í
• amb sa Biblioteca Catalana ha començat a bastir un monu
» ment a nostres obres clàssiques, donant-nos elstextes acu
» Histories d'allre

•

ratíssimament reproduits dels manuscrits més fidels o de

'les edicions més primitives, presentats amb tanta de belle
» sa tipogràfica, que honoren son gust selecte de bibliòfil. I
'tot això, que ja és prou mereixedor d'encomi i lloança, és
•avalorat i enriquit per una serie d'estudis bibliogràfics, en
'ets quals, baix els epígrafs de introducció„ Votes prelimi

les hi encomana

algo d'aqueixa fina distinció i aris
» tocràtica elegancia que caracte
» ritza
Sr. Pin; qui, no satisfet
d'haver assolit una perfecció ma
» ravellosa en la versió, virant gai
»

» rebé

paraula per paraula, i do
nant-li un caient tan castiç i ca
» talanesc, que un hom se pregunta
»

• cóm s'hauría pogut dir millor si
» fos original; encapçala ses traduc

cions amb estudis biogràfics, re
veladors del coneixement perfec
» te i complert que té aixt de les
» tendencies com de les produc
»

•

• cions i autors humanistes del Re
•

naixement, escampant a dojo, en
Pròlegs com ho feu en sos
Viatges, una erudició extraordina
ria, però d'una manera tan atractí
vola, que el lector més rebec a
digressions científiques s'ho em
passa sens adonar-se'n. Encara la

111{I
•41

» sos
•
»
»
•
»

,,•,...11Dsi, 11,11111.1,40..1,1,11”u.
1101.,

• literatura catalana dèu al Sr. Pin
» l'encertada tría de Sonets d'uns
• al/res

1 Regles morals y de bona
criança, de la qual. amb motiu de
» la primera edició, dein el gran Bis
» be de Vich, haver llegit lo graciós
Ilibret ab plaher, «no sols per sa
»fornia idílica, sinó perquè exhala
• el honus odor Christi, de que parla
» Sant Pau, y que esc»tt particular
'ment en un escrit dedicat als in
»

• fants

tan

amats

del

nostre

diví

Auguro pel seit llibre
» una bona fortuna; jo me l'he PM
» passat com un bolado, puix realisa
lo precepte horacià de miseere
» Mestre

atile dulci.
• Rebi el Sr. Pin nostre sincer i
'afectuós agraiment per la gentil
ofrena de ses publicacions.
»

Aprés

de

l'autor d'Orient

ha

el Sr. R. Miquel i Planas qui
honrat nostre Monastir amb

»estat
» ha

'ela esplèndids volums de sa Biblio•
•teca Catalana. Aquest, no sé si dir
bibliòfil o bibliólatre refinadíssim,
» en el qual l'amor al llibre no és
una deria ni un deport, sinó fruit

Beltràn-Ferrandis COBRES
3-1916
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» nars, Nota editorial, etc., analitza i classifi
a tot lo que re
» sulta d'interès per l'obra editada. —
Tenim, ademés, d'a
» grair al Sr. Miquel i Planas els XVI
magnífics fascicles de
» Bibliofilia, revista que dissortadament no continúa
eixint a
» llum, cosa
que ens dol, puix a mes de publicar-hi abundo

articles de gran preu en el camp bibliogràfic, exercía
ella, son únic redactor, la crítica literaria amb un es

sos
» en
»

perit de serenor i imparcialitat que no estem massa ave
» sats a trobar en nostres crítics.
» Remerc'em ben coralment
al Sr. R. Miquel i Planas
» pels exemplars de Bibltoteca Catalana
Bibliofilia, que ha
»
tingut l'amabilitat d'ofrenar a la Biblioteca de nostre Mo
» nastir.

»

102

Ádhuc

ens resta

donar mercès aIs distingits Presi

• dents i Membres del meritíssim Institut
d'Estudis Cata
lans per l'egregi donatiu que acaben de fer al nostre Ce
» nobi de
• sabem

quasi totes les publicacions Ilurs de les quals no
francament, què dir-ne, puix cal veure-les i
»
fullejar-les per a fer-se càrreg de l'intensa i encertada
• feina
que realitza l'Institut. L'elogi, que podría semblar
» hiperbòlic i exagerat, devé fluix i
insuficient davant eixes
magnífiques obres, amb les que s'honoraria la nació més
• culta
d'Europa. No és pas estrany que a alguns extran
»
llibrer Bretschneider, els lii costi
gers, com
pas,

• de convence's de
que surtin d'Espanya.
'Ha estat verament admirable, per lo insospitada i ufa
» nosa, la floració
d'aqueix bé

»de-Déu de produccions cientí

»fiques en nostra terra
»
llengua nostra. I és clar

i en

que
»els que tenien conciencia del
• desvetllament de nostre poble
i sabten

l'empenta

inaturable

• que duia, preveien
que no hi
• hauría rescloses ni entrebancs
» prou potents
per a detenir sa
'embranzida poderosa i que al
'capdavall s'espandiría victo
» riós per tots els indrets de la
'civilització moderna amb per
» sonalitat i
llengua propies:
• mes,
que això esdevingués ara
•i amb I a forma que ens ho dóna
» fet l'Institut d'Estudis
Cata
• lans no
era fàcil prometre
» s'ho. Com I 'atmetller floreix
.abans de treure fulla, l'Insti
» tut d'Estudis Catalans ha frui
» tat abans de treure
flor, i sa
» fruita
palesa ja d'una manera
• definitiva,
que el renaixement
» català no és l'ultima revifalla
'duna raça pròxima a desapa
rèixer, sinó el resorgiment
•
armónic de

complert, integral,
poble, qui al

• tot un

reviure

'reclama son dret a la plenitut
de la vida, refusant tota injus

limitació.
pairal de Catalunya,
Montserrat hostatjarà joiosa
• inent en sa Biblioteca les stt
» perbes publicacions rebudes i
'les de tots els fillsd'eixa terra,
ta

"Casa

» ntostrant-les
rometts

amb orgull als
vinguts de terres fora

» nes, perquè se
n'enduguin
» ses llars el record de la fruita
assaonada

d'aquest camp lot
sembra/, les joguines d'a
»quest terrible infant al cairc
• just

• de /'humanitat.
• A tots

vosaltres, genero
of r en ad ors, Montserrat
«vos adreça les més sinceres
»mercès.»
'sos

EN LOORS DE LA

VOL. II

CREUS

Nosaltres, que no hem
fet servir mai les planes de

(ValetICia, 1515)
3-1916
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Calliç:

«Dnucroarum

PActs

T TREuGE,

(Barcelona,

devers

1500)
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a reproduir elogis de què haguem
objecte, hem cregut avui que havíem
excepció a favor de l'article de la Re

B1BLIOFILIA per

pogut

ésser

de fer una
vista Montserratina. Y això està motivat en lo que
ara direm.
És el cas que, en l'edició de La Veu de Cata
lunya del 18 de març, aquest periòdic, que és a
l'hora actual el més acreditat ressò de l'opinió
catalanista, publicà l'article següent:
« EL

104
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figures de més relleu de la nostra literatura.
El senyor Pin y Soler, per la seva
servei que
en el món de les lletres,
està fent a
dotant la

les

preeminent

Catalunya

significacio
pel
d'elegantíssimes

traduccions dels humanistes llatins de la Renaixen
ça, y pel desinterès ab què ha treballat sempre per
la gloria de la Patria Catalana, no mereixfa que se
l'esborrés del lloc d'honor que l'articulista de la
Revista Montserratina Ii havía reservat prop del
gloriós Institut d'Estudis Catalans. Els mereixe•

MONTSERRAT 1 LA
CULTURA CATALANA

»

La Revista Montserratina,
de l'Ordre Religio
sa de Sant Benet, malgrat el
» caràcter general de tota l'Or
»

publicació

»

dre, sovint publica en català
relació a coses

'escrits que fan
» de

Catalunya o del Montserrat

'especialment.
» En el número

de març ac

•

tual, en un d'aquests treballs
'escrits en català, hi dóna noti
• cia de les últimes donacions
• fetes a la Biblioteca del Mont
'serrat. Després de la
dels
»ilThres rebuts dedica unes

sen

• tides

mercès a l'Institut.»
(Aquí l'articulista reproduia
puntualment l'escrit de la Re
vista Montserratina, emperò par
tint just del paragraf que co
mença: «Ádhuc ens resta ..»).

La Veu de Catalunya su
primí, doncs, la part d'elo
gis que en l'article de la
Montserratina hi
havía per al senyor Don
Josep Pin y Soler y per a
nosaltres. Ab la frase «des
prés de la llista dels llibres
rebuts» el redactor de La
Veu suplía una part essen
cial de l'article que afecta
Revista

va

reproduir.
Per lo que

a

nosaltres

refereix, no'ns haurfa es
tranyat l'(:bmissió de La
se

Veus sabem que,

per des

gracia, no fruim de grans
simpatíes en la redacció del
portaveu catalanista. (Una
prova: BILL., 1, 651.) Em
però la nostra estranyesa ha
degut pendre forma sots la
nostra ploma davant de la

inconsideració ab què per
l'orgue del catalanisme mi•
litant és tractada una de

4-0:3rio po H3 uigantibuG.

r,€.119quítranfluliftiparreenoftroopermarerubui:7 tranfueríA

,11 ftí per aquatn nímüllaudem ruí nomíntooecantantro :te fupplí
eírer oeprecamur:w in naur famuloo tuoo repulfío adueratattb9por
tu remper optauil í:curfuq3 tranquato tuearto.ffixrpirm noftruma.
«CONSOLAT
3-1910

DE

MAR»

(Barcelona, 1518)
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innegables d'aquella institució, que ningú no
són perfectament
compatibles ab
els del senyor Pin y ab els de tots els qui com ell
contribueixen a augmentar els prestigis de la nostra
ments

106
La

cisma

ortogràfica

pot desconèixer,

cultura.
Posat que la literatura no sol procurar guanys
inaterials 421uè'Is quedarà als qui escriuen y publi
quen llibres en la nostra llengua, si fins se'ls rega•
teja llur part de gloria en això d'haver ajudat a
realçar la cultura catalana?

mpArzcIALmENT, com escau

a una pu
blicació _ftatribtica abans que tot, la
nostra B1BLIOFILIA s'ha
ocupat en di
verses ocasions de la que hem
vingut
anomenant

qiiestió ortogràfica

Sabut és que l'Institut d'Estudis Catalans
pu
blicà, pel janer de 1913, les seves NORMES ORTO
GRÁFIQUES. Aquestes foren adoptades pels Jocs Flo
a
proposta d' alguns
dels seus socis adjunts, en
la reunió anyal que
per al
nomenament de Mantene
dors se tingué a la fi d'aquell
mateix any 1913.
Emperó, ab data de 31
d'octubre de 1914, fou di
rigida als Jocs per dos dels
seus
socis una proposició
per la qual devía equedar a
» discreció del Consell Di
» rectiu dels
Jocs Florals
l'aplicació dels sistemes
»
ortográfics y formes gra
» maticals
que cregui més

rals,

Utrjuftus vírs3oco jokpb

,convenients en ses
»

sempre lo
» autor
»
»
»

publi

cacions, però respectant
en

usat
sa

premiada al
volum anyal
poètica festa

per cada

composició
publicar lo
de

nostra

Refermant la susdita
proposta, en ler èe març
de 1915 fou publicat un do
cument que,
dirigit al Con
sistori dels Jocs, venía sots
crit per noranta-tres escrip
tors

catalans

aquells

tunoute 3!d»313

qd,jot tu

7la rao:ía be3ofepb fiír be Cire fpo tic
la facratülima verge
traourN oc

latí enromanç be bínerfos hoctom c ozbe
naba p fo reuetW mfe 3oKi carbond p:e
uere:e ínbigne maeareen facra tbeología.
Carbonell: «LA HISTORIA
Voi.. II

DE

JOSEPlif (Valencia, 1502)
3-1916

premiats

en

que n'havien estat
Mantenedors.
Una leunió per a la dis
cussió d'aquest assumpte
fou convocada per al dia 25
dels susdits m es y any.
Anava, doncs, a Iliurar- se
la batalla dintre els Jocs
Florals entre els partidaris
de les NORMES de l'Institut
y els de les formes ortogrà
fiques consuetudinaries de
la nostra llengua. En aques
ta reunió no hi hagué acord,
y se'n convocà una altra per
al dia Ir d'abril.

(1)

o

BIBL., 1,51, 409 y 619.
5*

4

-
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•
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Nosaltres, que sempre hem

experimentada

una

barallar els catalans entre ells
mateixos, creguérem que calta cercar la concordia
de les dues tendencies ortogràfiques en pugna. Y,
El Poble Català els arti
a tal efecte, publicarem en
llum els dies 9,
o
cles
y
que vegeren la
gran pena de

veure

següents,

d'abril.
ELS
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senta el sentiment

predominant

en

ella,

no

mereix

ni menyspreuat. Com tampoc pot
ésser ofegada entre onades d'oratoria ni estrangu
lada entre els mils incidents d'una discussió parla
mentaria, com ho fou no fa molt en una reurnó del
Cos d'Adjunts, l'aspiració dels qui, enfront de les
ésser

desatès

••••

JOCS FLORALS Y
LES NORMES
ER

prime

ra

vega

da, des

prés de
dos anys que fa de
la llur publicació,
les Normes ortogrà
fiques de l'Institut
d'Estudis Catalans

L

vingut

han

1111

•

s'4%.

:t

'5111

a enso

pegar contra un
obstacle de venta
ble importancia. Es
cert que no havien
pas mancat les mos
tres individuals d'o
posició a les Nor
mes per part d'es•
criptors de totes les
tendencies. Mes
avui són els Jocs
Florals, la nostra
benemèrita y po

pular institució,
qui, en un docu
ment firmat per un
centenar de

perso
afectes a la ma
teixa, declaren
d'una manera prou
explícita la llur
ah
disconformitat
el sistema ortogtà
fic de l'Institut.
Fóra inútil voler
desconèixer la im
nes

portancia d'aquest
fet.

Els mateixos
de 1 es
Normes —entre els

partidaris
quals

ens

contem —

hauran de reconèi
xer

dels

que

l'opinió

Jocs

Florals,

que no sia
expressió oficial y
unànim d 'aquesta
institució, per lo

e

encara

mateix que

repre

(CAPITOLS

E

ORDINACIONS DEL GENERAL DE
3-1916

CATHALUNYA,(Barcelona, 1534)
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Normes de
prefereixen les facultats discre
cionals en materia ortogràfica que fins aquí havien es
tat reconegudes al Consell Directiu dels Jocs Florals.
En el present article volem tractar de la qüestió
de les Normes en el seu estat actual, o sia partint
del fet positiu de què els Jocs Florals les han rebut
jades. Lo que després pugui passar no ha d'alterar
les nostres conclusions.

1

què han refusat les Normes els Jocs Florals?
Hem tractat d'esbrinar les causes de què una
unificació ortogràfica tan desitjada, que era recla
mada com indispensable per tothom, y de la
qual
tantes ventatges havíem esperat tots els que vo
lem l'enaltiment de la nostra llengua, hagi
vingut a
estrellar se contra els
Jocs Florals.
S'han donat moltes
raons. La menys exac
ta és la
que ha volgut
atribuir a l'Institut, pa
trocinador de les Nor
mes, el caràcter de re
presentant de lajoven
tut literaria de Cata
lunya; adjudicant, en
canvi, als Jocs Florals
la representació de
l'esperit tradicional de
la nostra terra. Es a
dir, que la lluita entre
normistes y antinor
mistes,o sia entre l'Ins
titut y els Jocs, fóra
la reproducció de l'e
tern

jat

problema plante
entre els jo

arreu

y els vells.
Per desgracia no és
això És quelcom més
greu. És la topada de
dues intransigencies,
exacerbades per cau
ses
d'ordre polític y
per raons de procedi
ment. Manca de dis
creció en els uns; man
ca d'esperit de sacrifi
ci en els altres. Els par
tidaris de les Normes
han crtgut que po
dten y devten imposar
les arreu; els qui no
eren
entusiastes d'a
ves

'‘■)g,(Í),Yr/(
g.ii■■■■••:"

quelles
ser ne

la

passaren a és
enemics. Y tota

qiiestió està

aquf.

Està clar que no
hem de desconèixer
que algunes raons d'or
dre doctrinal han po
gut servir de base a
l'oposició antinormis
ta.
Emperò el fet de
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els Tocs, neix precisament del fet de que
circumstancial de Ilurs adjunts logrà en
una sessió fer pendre l'acord d'acceptació de les
malaventurades Normes. Aquí, entre catalans aques
tes coses nos perdonen. Y lo noble y procedent és,
encara que tard, deixar que una altra majoría, que
s'organitza precisament per a revocar aquell acord,
consegueixi el seu fi, en ús del seu per
fecte dret.

Per

encarnar en
una
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I 11

majorta

tenir per encertada Pactitut dels
Jocs Florals?
En aquesta qüestió de les Normes
els Jocs han trait, al nostre entendre, la
llur propia historia. Fa més de cinquan
ta anys que la benemèrita institució ha
treballat per l'enaltiment de la nostra
literatura. Ha encarrilat la producció
de les nostres lletres; ha centralitzat de
bell nou a Barcelona tot el moviment
literari de Catalunya, de les Balears y
de Valencia. La importancia que des de
la llur restauració adquiriren els Jocs
Florals de Barcelona assegurà la pre
de la

més assegurar

aquest fi,

com

també per

llengua.

Aquells patricis

a

benemèrita institució,

qui devem l'existencia de la
degueren trobar se des del

Omelía feta per lo venerable moffen jeroním futler
beneficiaten la feu oc valécía. compdaoa cvna lari

II

ponderancia

a

poder aparèixer dignament als ulls de propris y
estranys, els Jocs Florals de Barcelona es preocu
paren dejorn de la unitat ortogràfica de la nostra
a

nostra

ciutat

com

gua erpofitío compoila per ell oít moffen fuller/ep
lo magnífícb yvenerables moffen galuany oc caítel,
uí/ moffen pere aona/ tmoffen pere anyo foble lo
pfalm c plofunoís.laqual omelía foncb emplemp
Taoa en la infigne cíutot oc valétía p lambert palM‘nt
al emany.aI quín3en oía abul.any mil .cccc.nouita

a

literari, fins al punt de què avui
per avui, si i'obra literaria en català pot
centre

brollar

esplèndida

v

vital

en

qualsevul

ga encontrada de la nostra Patria, no
sab prescindir de la seva consagració a
Barcelona, l'única que pot oferir al seu
autor aquell goig personal que, si no és
la gloria mateixa, és la recompensa més
adequada, en l'ordre moral, per a l'artista
o el literat: la proclamació del seu nom
ab la consideració deguda a sa obra.
En aquest sentit els Jocs Florals han
manera poderosa en què no
pogués ja ésser menysconeguda aquella
unitat linguística que l'Aguiló s'havía

influit d'una

tant en deixar establerta
començos del nostre renaixement.

esforçat

als

Quan

els valencians reivindicaven el dret a
una producció literari dialectal ampara
da en el dictat de llemosinisme; quan els
mallorquins encara treballaven per afian
ab raó,
çar una Ileng-ua mallorquina que,
tenir per menys corrupta que el

podien
parlat
una paraula,

català

el continent; quan, en
Catalunya no tenía encara
en

de ba
cap dret a reclamar la cooperació
en
fins
rossellonesos
valencians
lears,
y
l'obra de reconstitució de la nostra lite
ratura nacional; els Jocs Florals conse
guiren atraure els uns y els altres, tor
nant a reunir els cent fragments del cep
tre trocejat de la Llengua Catalana,
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primer

moment ab una desconcertant varietat

grà

els qui aleshores es.crivien en català, man
cats de tot model d'aplicació
general (l'estudi dels
nostres clàssics era un pur
ensomni), havíen de
guiar.se per llur instint, fent concessions a la fonè
tica de la varietat dialectal que cada u parlava.
Y precisament aquestes diferencies, acusades per
l'ortografía ja des dels primers temps de la nostra
decadencia, s'havien anat enfondint de tal manera,
que molts havien arribat a acceptar, fins a Cata

tica;

car

114

lunya
una

y tot, que la formació dels plurals en as era
diferencia substancial del català, enfront de la

Ilengua valeneiana, que pluralisa en es.
Per aquestes raons, com diem, fou
que, al

tercer

quart any dels Jocs, una comissió que presidí en
Milà y Fontanals hagué d'encarregar-se d'establir
unes normes ort<
gràfiques, a ús de les publicacions
oficials d'aquella, aleshores, novella institució.
Aquella comiss■ó realitzà el seu comès. Hem
tingut ocasió de reure l'original, escrit de la propia
mà d'en Milà, d'aquelles pri
mitives normes Per elles cons
ta
quan menys que els Jocs
Florals estaven aleshores ben
Iluny del bizantinisme actual,
en què es demana el més abso
lut respecte al dret de cada
o

premiat

autor

a

veure

estam

composició en
l'ortografía que millor Ii agradi.
la

pada

seva

Això és més que un pas en
fals: és un retrocès de cin
quanta anys en el camí de la
dignificació del nostre idioma.
111

És que les Normes de
l'Institut són tan dolentes com
això?

Certament,

no.

Tampoc

que sia per dolentes
que les han rebutjades els Jocs
Florals.
Com a opinió nostra, y sen
consta

se

més

mes

grecitetur virga te raclíce refroz flos
t)e radíce dus afadet q`‘..0ape.A.caf3.
Sant

Joàn

Bonaventura: cVll'A CHRISTI»

(Montserrat,
3-1916

devers

1518)

valor, per lo tant, que

opinió personal,

les Nor
l'Institut representen
l'esforç més gran, l'estudi més
laboriós que fins ara s'hagi fet
en vistes d'obtenir una regula
rització ortogràfica de la llen
gua catalana escrita
Els detractors de les Nor
mes han oblidat massa sovint
una cosa: que
aquelles eren el
fruit d'un acord entre les di
verses tendencies que lluitaren
sobre aquesta qüestió en el si
mateix de l'Institut. Per a con
vèncer-se d'això basta exami
nar les Bases de discussió que
féu imprimir aquella entitat
(document que nosaltres ens
una

de

procuràrem

ja

aleshores,

enca

qne no fou donat a la cir
culació pública), y comparar
les ab les Normes que després
foren adoptades. Hem de con
ra

cn

cd

ct.

-~••••/

115

116

BIBLIOFILIA

un
que en aquestes obtingué
predomini la tendencia reformista iniciada
de «L'A
y propagada feia anys per la companyía
tradicional
venç». Emperò l'escola ortogràfica
dintre
comptava ab una representació digníssima

fessar, llealment,

cabar ab formes

marcat

per

l'Institut, y hem de

creure

que les

seves raons

tin

dría per a otorgar certes concessions de què les
Normes ens donen testimoni.
Nosaltres som dels que haurlem preferit veure
en l'ortografía normal un major respecte a la tra
dició ortogràfica representada pels nostres clàssics.
Mes aquesta qüestió ne portava aparellada una
altra. Y amb ella s'hi encloía
un perill: el de què una orto
grafía fixada a base dels textes
del segle xv no devingués en la
pràctica irreconciliable de l'es
tat actual de l'idioma.

Aquesta

consideració,

havía

ortogràfiques

tan

illógiques

com,

exemple:

escriure

fluheix,
no

tampoc

rihent, que alguns escrivien així, sense
emperò ihure, sinó rzule; influh,r, in

etc., que, per escriure's usualment
tenIen cap raó d'ésser. Com no haulIen
degut ésser areulunar, enf, ont de ruzna

ni escuhar, de cua (que ja ningú es
cuha, encara que els antics escriguessin
coha). La supressió, doncs, d'aquesta h medial, ab
les reserves prudentment tetes per l'Institut, són,
al nostre t ntendre, un benefici de claretat per a la

(no iuhnza);
crivía

nostra

ortografía.

se

inspirat,

anys
enrera, les reformes de eL'A
venç» a què hem feta referen
cia. Y aquesta mateixa consi

gurament,

deració hem de creure que po
gué influir en què les Normes
de linstitut no fossin estric
tament tradicionals y accep
tessin un cert nombre d'ele
ments de reforma: precisament
els mateixos que han pogut
ara servir de base doctrinal a
tota la campanya antinormista.
Sense propòsit d'enfondir

els meandres filològics
prenen origen els punts
que han estat objecte de major
controversia, enumerarem els
nos en
on

principals d'aquests; y
propi,

tracta

d'esbri
rem, per compte
nar les raons que han pogut
han
abonar la reforma de

que

l'ésser incor
porats a les Normes ortogràfi
ques de l'Institut.
fi ha, en primer lloc, la
qüestió de la h.
L'Institut ha respectat
aquesta lletra quan és inicial,
en els casos acceptats de sem•
estat

pre;

objecte

perquè

ralment,

un

té

a

aleshores, gene

valor

etimològic.

ha suprimides les hh
medials y finals
Respecte de les medials,
ens sembla que la mida adop

Emperò

tada entranya una simplifica
ció y alhora una regularització,
acceptades ja per molts escrip
tors. En el fons se tractava d'a

Sant

Joàn

Bonaventura: (YITA CHRTSTI»
3-1916

(Montserrat,

devers

1518)
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Queda ara la h final, que s'escriu usualment
després de la c, corn a reforç d'aquesta consonant
a la fi de paraula. No té aquesta h, com diuen molt
bé les Normes, cap valor fònic ni etimològic. L'ús
d'ella era, ab tot, tan general, que, a l'ésser supri
mida, molts ho

han tingut per una reforma into
lerable. Emperó antigament aquesta h no apareixfa
pas en català ab tanta regularitat com ara. La forma
hac (modernament hagué) era quasi • constantment
escrita sense h final. Adernés, si antigament la doble
consonant ch tenfa el só de
q, y s'escrivta, per
exemple, cha per ca (goç), no és aixt modernament;
y els valencians abusen d'aquesta ch per a suplir
sons
de g y j, y escriuen, tal com pronuncien,
Chusep (Josep), cherma (germà).
Les Normes, establertes en previsió d'ésser
aplicades, si el cas se presentava, a totes les formes
regionals del català modern, han volgut segurament
acabar ab aquest desordre suprimint la h final. Lo
únic que devfen fer, y han fet, és respectar-ne l'ús

etteir la paffío
redta lo meare

els noms propis: Montblanch, Baldrich, Lluch,
etcètera.
Altra de les reformes de què pot ésser acusada
l'ortograffa normal consisteix en l'acceptació de
les formes sil.làbiques em, et y es al costat de me,
en

te y se.

A nosaltres també ens havía semblat sempre
que el català literari no havia de transigir ab aque
lles formes em, et y es. Emperò, quan ho hem medi
tat un xic,
hem cregut que Facceptació, ja consa
grada per l'ús, dels articles el y els al costat de lo y
los, abonava aquella tolerancia. Cal recordar que
l'Aguiló fou un dels qui, anys enrera, defensà ab
major interès la coexistencia de el ab lo y de els
ab los: y, al triomfar ab el temps aquella reforma,
fins al punt de què avui predominen els escriptors
qui usen l'article el, ha vingut a comprovar-se que
una revolució de l'idioma s'era
produida en aquest
sentit, per influencia sens dubte de les escoles lite
raries mallorquina y valenciana.
Creiem, doncs, que si
l'Institut ha pogut accep
tar en les seves Normes les
formes pronominals em,
et y es, ha estat tenint en
compte certes tendencies
literaries modernes, que
no hi havía lloc
de re

eerticbzülregons que

butjar.

Encara hem de referir.
altra novetat de les

nos a

Normes,

que no és una no
vetat sinó fins a cert punt.
Ens referim a la descom
de la preposició

posició
pera

en

per

a.

Antigament era usual
aquesta descomposició.
Y era, ademés, freqüent
veure
aquella a formar
part de la paraula següent,
sobre

tot, quan aquesta
verb.
Emperó l'Institut tin

era un

gué

en
compte, segura
ment, una altra cosa: el
fet de què la pronuncia de
dues vocals àtones en el
mot pera és en la práctica

(sobre tot per als peda
gogs) un escull molest.
Els qui no llegeixen de
consuetut en

català, op

pronunciar péra o
bé péra. Fent, com d'an
tic, dues paraulesd'aq ues
ta preposició, desapareix
ten per

«GAMALIEL,

(Barcelona,

devers

1503)
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l'inconvenient. Se tracta,
ademés, d'un cas únic, en
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la nostra llengua, d'un mot bissillàbic sense cap
accent tònic.
Queden encara dos punts importants, en què
l'Institut ha cregut haver-se de mostrar innovador.
Són aquests punts l'ús
de la forma amb (per ah)
y el de la i (per la con

da per l'honorable Institut d'Estudis Catalans
cara
a

perfectible,

no

és,

canvi,

tan

que meresqués ésser
Convençuts d'aixó que diem, nosaltres estem

junció y).

Per a la primera, no
dubtem que s'ha degut
tenir en compte la pro
nunciació, usual en la
major part d'encontra
des catalanes, y arreu de
Mallorca y de Valencia.
Sabut és que en aquesta
darrera s'és arribat fins
a la confusió de ab y en
(cafè en 1/el). El pas de
en a amb per als valen
cians, ha d'ésser més fà
cil que ab la grafta tra
dicional de ah.
Respecte de la con
junció i, nosaltres hi
hem volgut veure un ex
cés de lògica. Si lay és
una consonant, y la con
junció antiga en català
era e, el pas a la i sem
bla més racional que el
pas a la y, en la qual
molts han volgut veu
re la influencia del cas
tellà.
Val a dir, emperò,
que això del amb y de
la i és lo que més ha fe
rit els ulls del públic ca
talà en les Normes de

l'Institut,

y que potser
haurta estat prudent no
portar tan enllà l'esperit
de reforma.
Podríem portar en
cara el nostre examen a
altres punts controver
tits; emperó ens sembla
que ab això n'hi ha prou

per

a

explicar

altres, que

no

com nos

hem inter

vingut per a rès (y es
comprèn) en la formació
de les Normes, ni hem
rebudes explicacions de
ningú, hem pogut arri
bar motu proprio al con
venciment de què, si la
nova

ortografia adopta

COBLES NOVELLES
.3-1916

es en

imperfecta per
rebutjada pels Jocs Florals.
en
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la creencia de què si les Normes de l'Institut,
tant que resolucions dictades per una autoritat,
haguessin pogut anar acompanyades dels antece
dents als quals era deguda cada solució recai
guda, haurfen convençut a molts qui ara les com
baten.
Als catalans sempre ens ha passat això: dispo
sats a acceptar bones raons, ens subleva tot lo que
pugui semblar-nos una imposició. Y això explica,
fins a cert punt, l'actitut dels Jocs Florals enfront
de les Normes ortogràfiques de l'Institut.

IV

en
en

tenir per fatals les conseqüencies de l'opo
sició dels Jocs a les Normes de l'Institut?
Nosaltres volem creure que les conseqüencies
del conflicte que deplorem poden no ésser funestes
per a nostres lletres si el seny torna a imperar so
bre les passions avui en lluita.
De moment, els-partidaris de les Normes hem
de resignar-nos a veure revocat aquell acord que
imposà al Consell Directiu dels Jocs Florals l'ús de
Fortografia de lInstitut. És,

reparació

en certa

manera, una
que devem a tantes persona-

litats
tres

prestigioses dintre les Ile
a les quals s'ha

catalanes,

ab manifesta des
consideració quan se volgué
portar als Jocs la nova ortogra
fía sense conèixer el parer,
sempre respetable, dels qui re
presenten la part més presti
giosa de la nostra benemèrita
institució.
Emperò, una vegada s'ha
arribat
a això, han
d'en
gi
vta tractat

tendre els

Jocs

mença per

a

Florals que co
ells una nova res
Y aquesta dèu

ponsabilitat.
ésser acceptada integralment
pel Consell Directiu si, com és
just, se'l reintegra en les facul

discrecionals en materia
de què havía dis
frutat fins ara.
Perquè, per les raons que
abans exposàrem, nosaltres no
creietu que els Jocs puguin

tats

ortogràfica

en
principi anarquia
ortogràfica, representada pel
dret reconegut a cada autor

erigir

l'ortografia que vulgui.
Lluny d'això, nosaltres

d'usar

creiem que el Consell Directiu
de la institució dels Jocs ha
d'emparar les seves resolu
cions en un códic, sia quin sia:
les normes d'en Milà y Fon
tanals, o unes altres fetes a

posta.
Y en aquest punt hi ha
per als Jocs Florals un greu
perill a córrer: o es fossilitza la
manifestació fioralesca dintre
uns cànons massa estrets, re
petint-se el cas del Consistori
de Tolosa, que s'enterrà ell
mateix sota el pes mort de les
«OBRA

A LLAORS

DE

SANT CHR1STOFOL»

(ValerICia, 1498)
3-1916
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codificació ortogràfica prou elàstica, a fi que la
immensa varietat actual de la nostra literatura hi
trobi el seu compte, tendint emperò a la unitat lite
raria, com fou l'aspiració inicial dels Jocs y és en
cara una necessitat primordial de la nostra patria.
L'avenir de Catalunya depèn de la sort futura del
seu idioma nacional.
Si els Jocs Florals, com és de necessitat, tracten
de donar-se ells mateixos una Ilei ortogràfica, nos
altres tenim la confiança que aquesta no haurà
de resultar essencialment diversa de la que l'Insti
tut d'Estudis Catalans ha adoptat per a ell, és a
dir, les Norrne's ortogràfiques avui tan discutides.
Es més: nosaltres creiem
que convé als Jocs Florals, y
a Catalunya
sobre tot, que
les futures normes tiorales
ques s'acostin lo més possi
ble a les de l'Institut Y ente
nem que en això no hi ha
d'haver, per part dels pro
homs dels Jocs Florals, cap
molestia d'amor propria, en
quan la llur resolució podrà
ésser filla del Iliure exercici
d'unes facultats que els re
coneixem sense reserves, y
de l'ús de les quals el patrio
tisme mil voltes dernostrat
dels senyors del Consell ens
ofereix totes les garanties.
Si això pot realitzar se en
la forma que el nostre bon
desig ens fa esperar, la unifi
cació definitiva de la Ilengua
literaria de Catalunya acaba
ría de produir se tota sola; y
fóra una obra de caràcter
collectiu, de la qual tots po
dríem envanir nos, sense que
quedessin vencedors ni ven
çuts. Els Jocs Florals y l'Ins
titut d'Estudis Catalans són
dues coses massa cares al
nostre sentiment de patrio
ta perquè el desig de veure

sigencia

que predominaven, no pogué haver-hi
acord en la sessió que el Cós d'Adjunts dels Jocs
Florals tingué aquell dia, si d'abril de 1915. Fou
aprovada, per gran majoría de veus, la proposició
per la qual era reconegut a cada autor premiat el
dret de veure estampada la seva obra ab l'ortogra
fía que preferís.
El veritable sentit d'aquest acord era que les
Normes de l'Institut quedaven definitivament re
butjades pels partidaris de la tradició ortogràfica
que els Jocs Florals havien agrupat al llur entorn.
La cisma ortogràfica romanía, doncs, plantejada
ab totes ses perilloses conseqüencies.

mbra ftlictonti

brn rittrfituratlo

frgor ffirfr110J1

les conviure harmònicament
no ens

obligui

a

deposar

to

tes les nostres facultats agres

Car fóra molt trist
altra volta malbaratat
el pervindre de Catalunya
entre les mans, crispades per
la rancunia, dels seus fills.
sives.

veure

EPÍLEG
Cotn era de témer en
vista de les corrents d'intran-
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Fantasía de la vetlla de Sant Jordi
ROBANT-ME

aquesta nit sol

Catalunya

en ma cam

entremig dels meus llibres ben
volguts, sobtós afany me prengué d'a
bastar de la lleixa propera un cert
volum de blanca coberta de pergamí,
retolat de lletres gòtiques en tota la llargada del
seu llom. El volum en
qüestió vingué d'aquesta
manera a ocupar el lloc preeminent de la meva
taula de treball, al cim d'una muntanya constituida
per altres llibres consultats neguitosament aquell
mateix vespre en l'obra adalerada d'un estudi de
molt interès.
Quan el darrer vingut ha oprimit ab sa feixu
guesa el munt dels seus companys, un gemec aspre
m'ha estat vijarès que s'escapava de l'apergaminat
in-foli, talment com si aquest se sentís lliure d'una
perllongada immovilitat en el prestatge y anés per
distendre els membres entumits de les seves tapes:
la vitela s'és rebrincada violentament, y el llibre
tot sencer ha semblat adquirir vida, acabant per
obrir-se de bat-a-bat per una de les seves planes.
Una gran y bella imatge del cavaller Sant
Jordi ha

aparegut

a mon

està molt

malalta;

oh sil molt malal

ta. Pateix de mancança de fe en ella

bra,

esguard.

Sobtosament el Cavaller s'ha remogut, ab son
cavall, del fons gravat que l'enquadrava, y, creixent
en proporcions davant els meus ulls astorats, han
adquirit formes corporals cavall y Cavaller, fent
desaparèixer darrera la llur imponent grandaria la
taula ab els llibres, y el mur mateix de la cambra
ab les atapaides rengleres de volums que l'ocupen.
Sant Jordi, aleshores, ha començat a
parlar-me
ab veu reposada. Y m'ha dit:
—
Oges, mon dilecte escolar, la raó per què só
vengut a veure't. Hora és ja que sapies de mi
quelcom més de ço que de mi m apar que't
penses.—
La meva sorpresa, per lo imprevist del cas, no
m'ha permès proferir un sol mot per a oposar-lo a
la dita del Cavaller. Hauría volgut excusar-me de
tota ofensió involuntaria que de mi tal volta hagués
rebuda.
El Cavaller ha fet semblant d'atenuar la ferre
nya expressió del seu rostre, y ha continuat dient:
—
Tu, corn tots els teus, penses encara de mi
que us servo l'antic patronatge. ¡Oh, cóm aneu
errats! Llargues anyades fa que els catalans esteu
abandonats de la meva protecció, per culpes vos
tres molt greus, de les quals no us sou encara a
bastament esmenats. Y em tem, no-res-menys, que
poc haureu, per molt de temps a venir, ocasió de

guarir
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vos en.

Mes tu, com a devot
meu, ab la teva insistent
requesta m'has fet sensible al tett plany. No per
donar te cap esperança, mes solament
per misera
ció obligada al teu penar, só acudit a
tu; y encara
sols per instants brevíssims.
Aprofita'ls bé, escoltant
les meves paraules.

vosaltres, els catalans,

sou

mateixa;

car

sempre uns grans enamo
y lo vostre no us mereix

rats de tot lo dels altres,
sinó menyspreu.
Per això, des de fa segles, heu trobat en els ac
cents emmelats d'una llengua estranya perfeccions
que no heu sabut veure en la vostra. Ningú no té
autoritat entre vosaltres si ve parlant la mateixa
llengua que tots parleu.
Per això us calen senyors que us vinguin de
fóra. Aquests vos imposen l'adreçador d'una llei
que vosaltres no haveu dictada, y aixt tot govern
és per a vosaltres cosa airable y tirànica opressió.
Tants de segles de protestar sense repòs, han
fet de vosaltres un poble de gent ingovernable.
Tota disciplina us apar un jou, tota ordenada ac
tivitat us és enutjosa. La vostra impaciencia és
causa del vostre
neguit. Y voleu fer-ho tot, emperò
sense obeir a ningú.
Vosaltres, oh catalans!, sou gent de virtuts do

mestiques exemplaríssimes;

mes no sabeu, ni heu
sabut fa molt de temps, lo que són virtuts públiques.
Les antigues lleis de ciutadanía y les regles de bon
regiment dels públics oficis se us han, ja fa temps,
oblidades.
No teniu fe en la llei, ni en els homes que us
donen la llei. Si un jorn apareix entre vosaltres el
Cabdill, el Llegislador, les vostres mans faràn per
atuir-lo; car les costumes vostres són de no haver
cadaú altra llei que la propia voluntat.
¡Sou, oh gent de Catalunya, forts en la pugna!
Per ço el pugnar és tostemps el vostre deport
pre
ferit. Y com voleu haver pau si el vostre esperit se
mostra freturós de combatre? És aix1
que voleu as
solir la llibertat?
La vostra llibertat no depèn pas dels altres: sou
vosaltres qui heu de procurar-vos-la y qui, princi
palment, heu de procurar Ii una bona estada en la
vostra terra perquè no us torni a fugir.
Tampoc heu de regatejar-ne el preu. Un poble
avar mai és un poble lliure. La llibertat no és pos
sible sense la Iliberalitat.
Vosaltres, pcble de comerciants, heu sabut posar
preu a totes les coses. Poseu ara un preu a la Idea;
mes, tireu amunt, tireu amunt! No us
dolgui l'or
del vostre treball, ni els tresors inapreciables del vos
tre esperit. Aixequeu el cap! Amunt els corsl
Y el brau Sant Jordi, alçant
per damunt del
seu caperó ferrat
l'adarga guarnida ab la creu sim
bólica, ha dit al punt de desaparèixer:
— Potser
algún dia tornaré a vosaltres. Déu hi
farà potser ço que jo no m'he cregut ab dret a es
perar d'Ell.—
La cambra silenciosa ha estat testimoni del
meu són
agitat Al despertar-me tot estava com
abans. Y la veritat és que el Ilibre de pergamí, qui
serva l'estampa de Sant
Jordi gloriós, no s'havía
pas mogut, ni poc ni molt, del seu prestatge.
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Els costums literaris del "Noucents"

»

omplir

la darrera plana del pre
fascicle (sempre les darreres pla
nes han
estat la tortura dels com
paginadors), hem tret de la nostra
cartera uns quants retalls de periòdic,
els quals no ens han semblat
desproveits d'interès
per a quan, temps a venir, algú tracti d'escriure la
historia dels costums literaris del nostre
temps.
ER

sent

EL

LITERAT QUE S'HO TREBALLA (1)
'El literat se sent geni creador. Amb un
gest, allunya la
'dóna, refusa l'esmorzar. Es tanca, i escriu. Escriu sis poe

» mes en
prosa que són, de segur, una meravella. Els Ile
geix, i s'extasía. Els troba simplement immortals. I
»
menyspreua la terra. — Dina. — Surt a passejar, i es repe
» teix
per dins les frases escollides, embriagat d'e:1 mateix.
» Passa, com un
déu, embolcallat d'un núvol. — Torna a casa:
• Ilima els sis
poemes: treu cacofoníes, verbs repetits, un
» adjectiu massa vist, un arcaisme
gosat; esborra sis ratlles
'd'un poema, n'intercala tres en un altre. Així com abans
'n'era de l'inspiració, are és segur de la
perfecció. Deixa
'els papers.— Aixeca el cap, més amablement.
Comença de
'sentir, amb imprecisió, que l'humanitat es dolça. L'humani

»tat fa dugues coses que la redimeixen de foi ça pecats: l'una
'divina: ALABA; I 'altra humana: COMPRA.— Entra en això
» la dóna, diu no sé
qué: entren els nens tot rient. El literat
'està una mica distret. Perxó afectuós, ei. —
Quan tornen
'ésser fóra, agafa una pfigina blanca, i escritt: Se asegura
» en los eíreulos lilerarios
que el joven e ilustre cscritor .V. N.
'ira escrito seis poemas en prosa de rara inspiración,
que no
» tardaràen dar_a las
prensas. I aleshores, en una targeta,

director de qualsevol diari: Muy señor mío de mi
'ma por consideración y aprecio...'
escriu al

UN
«
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Ignoro,

vaciones en la reimpresión (no probable) de estas humil

'des notas. Tres personas, de conciencia tan delicada como
» urbanísimos procederes, me han escrito dándorne las gra
» cias
por la mención que hice de seres a ellos muy allega
» dos y cuyo recuerdo les conmovió
muy hondamente. La
'lectura de esas misivas recompensa todos los demás des
» víos e
ingratitudes. En cambio, al esci ibir yo, con la ante
» lación debida, a dos amigos
que debian tener lugar muy
» holgado en estos apuntes, para que me facilitaran datos
» exactos acerca de su labor literaria o artística... dieron
» la callada por respuesta. (No podemos estar conformes
'con que la modestia Ilegue hasta quebrantar las leyes
» de la buena

educpción). Finalmente,

» cer de leer cuatro stteltos

»1a (sin pruebas

hemos

tenido el pla

malévolos en que se nos ultra

ni

urbanidad) porque nos hemos permi
una materia que nadie, antes que
nosotros, había tratado. Dos artículos hemos leído tam
» bién impugnando apreciaciones nuestras
que, no por ser
'tales, son infalibles; pero sí tan sinceras como arraigadas
'El número mayor de cartas (29) lo hemos recibido de
» autores que rogaban no se les olvidase en estos artículos.
» tido escribir acerca de

»

(Se ve que la honrilla corporativa no ha muerto todavía.)
Otro autor, al ver que no se le mencionaba en la sección
» en que él creyó deber serlo, nos mandó nada menos que
'dos cartas desafiándonos y amenazándonos de nuterte.
»(E1 frenópata o el juez podrían aprovecharlas.) Después
de lo expuesto, dime, lector amigo, si te prestarías gusto
'so a la tarea de reconstituir un período de actividad lite
» raria, acerca del que no hubiese fuente de consulta ni
» otros documentos más que tu mala memoria y tu buena
»

» voluntad?...»

CRÍTICA...

DE

MAROMA (I)

• No recordem si a l'estrenar-se Girassol en

parlàrem
'amb elogi o amb censura. Podria ésser que, tenint en comp
» te circumstancies d'ordre patriòtic, féssim alló que entre
• crítics i revisters teatrals se'n diu passar la maroma

CURIÓS BALANÇ (2)
Precocitat

amado

lector, si puede tener interés para tí,
regraciarte por tu atención y benevolencia, afiada
'aquí por vía de documento curioso las satisfacciones y
» sinsabores
que estos míseros articulejos ine han aca
'que al

» rreado.
» Siendo el
género de los mismos totalmente
» constituyendo un verdadero acto de

anodino,

A

y

espontáneo desinte
» rés el hecho de trabajar
para la inmortalidad ajena, èque
» rrás creer, lector amable, que no me han faltado
disgusti
» llos engendrados por el
pícaro amor propio, que se cree
'con derecho hasta para invadir un santuario tan sagrado
e intimo como el de la conciencia? Tengo, desde octubre
de 1911 (en que empecé la serie de Triunfantes
olvida
• dos), recibidas quince cartas firmadas por otros tantos
» amigos carífiosos rogándome coleccione estos pobres es
» critos en un volumen y ofreciéndome adquirirlo de ante
'mano. (Vaya, con mi gratitud, mi sentimiento de admira
» ción hacia tan buenos propósitos). Otros seis amigos me
'han escrito sefialándome omisiones o errores de fechas,
» títulosde obras, etc.; a lo que he contestado agradecien
» do la colaboración y prometiendo incluir todas sus obser

sortit, no fa gaire, a Sabadell, un es
criptor que, segons sembla, és ja el'a
pdstol del feminisme en la nostra ter
ras, ab
cara no

tot y que, segons diuen, en
té vot electoral per raó d'ésser

nenor de dies. Doncs aquest flamant feminista ha
escrit lo següent en una revista per a ddnes que
veu la Ilum a Barcelona
(2):

'Pensa, germana, que tot quant te digui ho serà ab un
noble intent: el de que sies una dóna del noticents, ¿Del
» noucents? Si, del noucents. Tu ja sabs la meva teoría: la
'característica del noucents ha d'ésser la perfecció en tots
»

els ordres.»

Y de Santa Teresa d'Avila (una beguina dels
temps d'imperfecció), cittè deu pensar-ne l'apòstol
del feminisme?
Pobra germana de l'apdstoll

(1) La Veu de Catalunya de 20 desembre 1914
(2) La Vanguardia de 11 octubre 1914; article de don
Artur Masriera.

(I)
(2)

La Veu de Catalunya de 22 juny 1915.
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