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l'existencia, des de l'any 1300, d'edic
jocs, els quals creu ell que
practicats per medi de les cartes.

en

tes contra certa mena de

devfen ésser
totes les teorfes proposades per ex
plicar l'origen del joc de naibs, la
que ens ha plagut més per senzilla y
versemblant és aquella de l'erudit
Clemencfn, comentador del Quijole.
Si fos del cas — diu — aventurar alguna conjec
tura sobre l'orfgen o invenció dels naibs, fóra cosa
de creure que aquests eren nats del joc dels daus,
talment com els daus provenfen de la taba. Aques
ta fou, segons sembla, el prototipus dels daus. Els
desenfeinats començarfen jugant a la taba, inscriu
rfen senyals a cascún de sos sis costats; cercant
després major varietat de combinacions, hagueren
E

d'usar més de tres pesses...»; y conclou que «no
s'arribarfa de cop y volta a aquest resultat, car en
això, com en totes les invencions humanes, se pro
cedirfa lentament y successiva, per graus, fins a
l'actual formació del joc de naibs y als sistemes y
regles de les combinacions que constitueixen les di
ferents maneres conegudes de jugar-hi» (1).
Ab tot y que aquesta tan senzilla exposició ens
sedueix per damunt de tantes altres explicacions
més o menys enginyoses, per a sostenir les quals no
existeixen documents dignes de fe o prou precisos
que ens donin la clau de la qüestió dels orígens
dels naibs, no deixarà potser de tenir algún interès
una enumeració
ràpida de les opinions d'alguns
tractadistes moderns qui s'han dedicat a l'estudi
d'aquesta materia.
W. A. Chatto (2), d'acord ab alguns tractadis
tes anglesos del segle XVIII, ha cregut veure en el
joc de cartes una mera adaptació india del joc
(també indi) dels escacs. Abel Rémusat (3), en
canvi, era d'opinió que es tractava d'una invenció
xinesa.
E. S. Taylor (4), participant de la creença de
Mr. Chatto, s'explica la introducció dels naibs a
Europa per la vinguda dels egiptans o gitanos

transhumants.
R. Merlin

(5) creu, pel contrari, que els naibs
d'origen italià; emperò altres autors
francesos, com el P. Ménétrier (6) y M. Rey (7),
volen per a llur propi pafs la gloria d'haver inven
tat el joc de
què es tracta.
Finalment, el nostre Brunet y Bellet (8) sosté
l'origen espanyol (o, millor dit, català) dels naibs,
són europeus
y

(1)
nes 6-7.

(2)

playing

Quijote, ed. Clemencín (Madrid, 1833); vol. V, pàgi
Facis and speculations on
cards (London, 1848).

the

origin

and

history o/'

(3) Vegi's el fournal Asiatique del setembre de 1822.
(4) The histoiT of playing cards (London, 1865)•
(5) Origine des cartes à jouer (Paris, 1869).
(6) Bibliolhèque curicuse et instructive; vol. 11, pàg. 168.
(7) Origine française des cartes à jouer (Paris, 1836).
(8) Lo ¡oc,': de naibs, naips o cartas (Barcelona, 1886);
Més sobre'l loc de naibs
o cartas de jogar (Barcelona, 1898).
VoL. 11,

Es de notar que en aquests darrers
temps sembla
si els tractadistes defugin a posta l'entrar en el
fons de la qüestió de l'origen dels naibs. Potser ve
ab els progressos de l'erudició
que els estudiosos
se tornin més cautes en això d'aventurar
hipòtesis;
y així els darrers autors de què tenim noticia, si
han procurat esclarir alguns punts interessants
sobre la difusió del joc de naibs, sobre la historia
y la fabricació dels mateixos y fins sobre la psi
cologfa dels jugadors, han procurat deixar de ban
da o tractar com a simples
expositors d'opinions
d'altri, tot allò que apareix relacionat ab la inven
ció de les cartes (1).
Un dels més moderns d'aquests escriptors a
qui
volem referir-nos, és Henry-René
d'Allemagne (2),
sense
deixar
qui,
d'examinar successivament cada
un dels sistemes
proposats per a explicar els orí
gens dels naibs, sap presentar l'assumpte sots un
aspecte conciliador. Analisa, de primer, l'origen
oriental de les cartes y, tot seguit, l'origen
europeu
de les mateixes, sense establir cap relació entre
unes y altres, y resistint-se a veure en els naibs
orientals els antecessors dels nostres.
Ja dins d'Europa, troba el joc de cartes cone
gut a França des de la primera meitat del segle
xtv. Després d'aduir una serie de documents faents
al cas, conclou que, entre els naibs de cartomancia
y els estrictament numerals, s'ha de donar la pri
macfa a aquests, per correspondre a jocs d'atzar les
més antigues referencies documentals de
què tenim
noticia.
Per raó de l'analogfa que creu veure entre les
quatre series o colls del joc de naibs y el tauler
d'escacs per a quatre jugadors, conegut
ja per
aquell temps a Escandinavia y a Alemanya, no dub
ta en concloure que la primera
patria dels naibs
numerals és aquesta mateixa
a favor de
Alemanya,
la qual hi ha demés un document de
1329, con
sistent en una lletra pastoral del bisbe de Wurzburg
com

(1) Dintre d'aquest criteri estrictament informatiu apa
reixen redactats els articles següents:
J. Grand-Carteret: Vieux papiers, vicilles images (Paris,
1896). El capítol X, que ocupa les pàgs. 199 a 228, és dedi
cat tot ell a les cartes de jugar.
Raoul Deberdt: Les cartes à joller dans le
passé, dans
le présent, dans l'avenir. Articles de la Revue Encyclopédique
Larousse (Paris, 1899); vol. IX, pàgs. 185 y 208.
Louis Forest: Anciennes cartes à ¡011er. Nota molt breu
de L'Illustration, de Paris, en el número de Nadal de 1903
(pàg. 416), per a acompanyar una serie de reproduccions de
naibs antics (pàgs. 417, 418, 431 y 432).
Henry Bouchot: A neu'/'-discovered pack of lyonnese
playing-cards (1470). Article publicat en 7/te Burlinglon Ma
gazine (London, 1903); vol. 1, n. 111, pàgs. 2>6 a 305.
Emiliano di Parravicino: Thrce packs of italian tarocco
cards. Article en The Burlinglon Magazine (London, 1903);
vol. 111, n. IX, pàgs. 237 a 251.
(2) Les cartes à jouer du xivau xx siècte (Paris, 1916).
L'obra forma dos grans volums, esplèndidament editats,
contenint més de 3,200 reproduccions de naibs y infinitat
d'altres gravats sobre la materia.
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prohibint els jocs de cartes en la seva diòcesi a les
persones de religió de qualsevol sexe.
Segons el mateix H.-R. d'Allemagne, els naibs
passarien de França a Espanya, cprobablement
dintre els bagatges d'algún cavaller seguidor de Du
Guesclin, vingut devers 1367 per combatre a Pere
el Cruel»; o tal vegada cdirectament de Flandes
en els vaixells de comerç que duien a Espanya
articles del nord a canvi de les llanes de què els
flandesos feren sempre Ilur principal negoci». In
dubtablement, podríen fer-se moltes més suposi
cions d'aquesta mateixa valua, y totes servírten
igualment bé als propòsits de l'autor qui ens ocupa.
D'Espanya, segons el mateix tractadista, els
naibs numerals passarien a ltalia; devent se atri
buir, per fi, als italians la invenció de les taro/es, o,
millor dit, la transformació de les cartes en el joc
dit de tarotchi, destinat a l'art endevinatoria.
El llibre de Henry-René d'Allemagne, valguin
o no les seves explicacions sobre la difusió progres
siva dels naibs des de terres germàniques a la res
ta d'Europa, deu ésser tingut, ab tot, com el més
considerable aplec de documents de tota mena re
lacionats ab el joc y ab els jugadors de cartes a tra
vers de les sis darreres centuries.
Si en el llibre anteriorment citat l'exposició de
la historia dels naibs presenta un tan gran desen
rotllament, se'ns ofereix aquella en canvi reduïda
a sa expressió més estricta en l'obra d'en Leon
Rosenthal sobre l'art del gravat (r): cLes cartes de
jugar—diu—eren conegudes a Italia des de la fi del
y a França ab certesa des dels començos
segle xiii.è
del xtv. è . És molt probable que en l'origen les
cartes foren pintades a mà; emperò aviat degueren
servir-se, per al cas, de patrons picats (ponafs) o
trepats; y sabem positivament que des del primer
è
quart del segle xv. eren gravades.»
Com se veu, és aquest un altre dels autcrs dels
hem dit que, fugint de la tradicional aspira

quals

explicar l'origen

ció dels tractadistes a voler
tíssim y fins ara desconegut dels

remo

limiten a
establir els fets més evidents de la Ilur evolució.
Nosaltres estem també per aquest criteri, y és par
tint d'ell que formularíem teòricament la historia
dels naibs si fa o no fa en els següents termes:

naibs,

se

El joc de naibs degué ésser en son origen un
d'atzar basat exclusivament en les combina
cions dels nombres. Procediría probablement dels
les
daus, passant per fases intermedies, una de dò
ésser equiparada al joc actual dels

joc

quals podría
minos.
Els
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estrictament numerals en Ilurs prime.
evolucions, serfen objecte d'un ulterior perfec
cionament que degué consistir en la distribució

naibs,

res

(1) Manuels
1909); pàg. 5.

d'histoire

de

l'Arl; La Gravure ( Paris,

dels punts (representats per taques negres) en se
ries numèriques, des de la unitat fins a un nombre
no gaire gran d'objectes diferents, fàcils de repre
sentar en llur forma típica y simplificada, com són:

monedes, àmfores, espases, troncs d'arbre; qua
drats, fulles, cors, puntes de llança; glans, casca
vells, etc. L'atribució de representacions jeràrqui
ques (rei, reina, cavaller, oficial o patge) a les car

superiors de cada serie era una conseqüencia
natural dels costums de l'època. Cada país, a l'a
propiar-se el joc, adoptaría per a les seves cartes les
característiques que millor s'esqueien a les aficions
els colls que
y gustos de la gent: els uns acceptaren
encara són avui propis dels jocs de cartes espa
nyols (oros, copes, espases y bastos); altres, els
d'ús actualment encara a Alemanya (quadrats,
cors, cascavells y fulles); altres, en fi, els actuals
colls francesos (quadrats, cors, puntes de llança,
trèvols). Potser contribuí en cada lloc a què predo
minessin unes o altres d'aquestes configuracions
l'estat d'avenç relatiu de les arts de reproducció,
quan el joc esdevingué una cosa popular y s'indus
trialitzà la producció de cartes. També optaren, en
cada país, per respectar la dama o reina, o per su
primir-la; el cavaller muntat fou adoptat en altres
llocs en substitució de la reina; la sota actual passà

tes

per diferents condicions, que encara
segons sia el país que hom consideri.
Seguir la historia dels naibs a travers de totes
aquestes modificacions y tractar d'atribuir a cada
estat un ordre cronològic, fóren coses, com se com
prèn, dificilíssimes.
Per lo que la als jocs de cartes especialment
destinats a la cartomancia o art d'endevinar l'esde
venidor, al nostre entendre no poden ésser sinó una
transformació de.I primitiu joc numeral. Els naibs

igualment
conserva

coneguts ab el nom de taro (es, sem
s'ha
de procedencia italiana, y estàn
dit,
blen,
constituïts essencialment per una serie de naibs
simbòlics (atouts) afegida a les quatre series o colls
numérics usuals; ab la particularitat que aquests són
atributs (oros, co
sempre del tipus espanyol, ab els
han
estat
constantment en
pes, espases y bastos) que
ús dins del nostre país y que són encara avui els
únics de què la gent d'aquí sap servir-se en els jocs

d'aquesta mena,
com

d'atzar o de combinació que poden practicar-se
ab els naibs. Aquest fet, que no tenen gaire en
compte els tractadistes estrangers quan s'ocupen
del joc de naibs a Espanya, ha fet que fossin qua
lificats impropiament de taro/es els jocs de cartes
espanyols, fins quan careixen de la serie simbólica
dels atouts, de què acabem de parlar.
Parallelament

a

joc de
seguit a

l'evolució intrínseca del

naibs, és interessant considerar el procés

segles per la seva fabricació.
Els primers jocs de naibs foren probablement
dibuixats o pintats sobre plaques o fulles dels ma
terials destinats a l'escriptura: vori, fusta, metall,
travers dels
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paper, etc. Quan encara no eren practi
cades les arts de reproducció per medi del gravat
és evident que els naibs no pochen ésser fets d'al

pergamí,

que pintats, y, en aquestes condicions,
pochen circumstancialment competir ab les mani
festacions més sumptuoses de les arts del llibre,
essent l'obra dels mateixos pintors de miniatures
a qui devem els més esplèndids Ilibres d'hores dels
tra manera

segles
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xtv

y xv.

jocs de cartes
procediments industrials de que

Simultaniament, la fabricació de

degué cercar en
podía disposar

els

un medi per a augmentar la
pro
ducció d'un article cada vegada més sollicitat y
que penetrava ràpidament en els costums de tots
els estaments socials. Aquesta industrialització pri
mitiva de la pintura de jocs de naibs populars ve
representada, a començos del segle xv, per les cartes
pintades ab patró o trepa (1), a semblança de les
estampes religioses, obtingudes per aquest mateix
procediment, que circulaven per Alemanya en
aquella època (2). Ab aquestes trepes o patrons
perforats els naipers produfen depressa ab el pin
zell o brotxa les siluetes dels objectes, senzills de
forma, propis de cada coll del joc de naibs, y els
contorns de les figures.
A l'estendre's l'ús del gravat y l'estampació, les
cartes se beneficiarien dels successius avenços d'a
questes arts: als naibs fets ab patró succeirien els
estampats per medi de plaques de metall o de
fusta gravades en relleu, ab tinta presa del bac y
obtenint la pressió necessaria a cops de maça. Les
figures en els jocs estampats aixf pochen ésser des
prés colorides ab patró, procediment mixt que
fou potser el que arribà a fer-se tradicional en la in
dustria cartaire, com és de veure en el major nom
bre d'exemplars antics que se'ns conserven.

(1) «El uso de los patrones o dechadcs se aplicó a los
cuya invención tiene la fecha de 1328, siendo por
tanto falso que se inventasen para distraer en su enfer
medad a Carlos VI de Francia. Más adelante, habiéndose
popularizado mucho, se trató de fabricarlos con más pronti
tud y economía, y el primitivo procedimiento cedió un pues
to a los moldes de madera en relieve. Esto era ya un buen
punto de partida hacia la xilografía, de la cual nos limitare
mos a decir que tina representación de San Cristobal,
pa
sando el mar con un niño Jesús en brazos, es el primer
bado en madera que se conoce.» (A. Ribot y Fontseré, gra
arti
cle sobre
Tipografía, publicat en El Museo Universal, de
Madrid; vol. I [1857], pág. 73). <Exceptuant las cartas dibui
xadas a la mà ypintadas ab pinzell, tot concorre a demos
trar que las cartas durant molt temps, potser més d'un si
gle, no foren fabricadas d'altre modo que per medi de pa
trons trepats tant en son dibuix com en la
pintura, en la
que encara s'emplean actualment dits patrons pera la fabri
cació de cartas ordinarias. Las més
cartas que
s'han trobat, no dibuixadas y pintadas antigas
a la mà, son fabri
cadas ab patrons
trepats, com ho asseguran Chatto y Pas
savant, personas competents en la materia». (J. Brunet y
Bellet, Mes sobre'l joc de naibs o carlas de jogar; Barce

naipes,

lona, 1898; pàg. 5.)
(2) Sobre els naibs y les imatges devotes pintades ab
cartrons trepats, pot consultar-se
l'article Schablonisierte
kartenspiele, que apareix pttblicat en el n. 3 de l'any 1909 de
la Frankfurter
Biicherfreund ,11itteilungen aus dcm antiqua
riate von Joseph Baer & Co. Hi ha reproduïts en facsímil al
guns exemplars interessants d'aquestes estampes que en
cára no podien dir-se estampes, perquè no eren estampades,
sinó pintades.
VOL. II

La historia

reduïda,

com se

positiva

quedar
hipotètica dels
transformació del joc, en
dels naibs ha de

veu, a una successió

fets que determinen la
el doble concepte de la fabricació dels naibs
y
de llur utilització. Per aquesta raó tenen un
interès extraordinari les dades documentals que
puntualitzen les fases d'aital evolució, y que ens
deixen veure de quina manera els naibs feren llur
aparició en els principals països d'Europa, quin
concepte mereixten entre la gent y com eren rebuts
per les autoritats civils y eclesiàstiques, que veien
en
aquells un factor temible de perversió dels
costums públics. Mes
que no pot dir se
dels naibs exclusivament, cal culpar ne abans que
tot la feble condició humana, la qual té un dels seus
flagells més temibles en la passió del joc; passió
tant més difícil d'extirpar per quant funda ses
arrels en l'egoisme de l'home, cobejós de fer-se seu
el bé d'altri per enginy y ab el menor esforç pos
sible.

II

ER

lo que toca

a

tat pas la nostra
entre els

Catalunya,
terra una

no

ha

es

excepció

pobles en quant a nodrir
abundosament la subjugadora passió
del joc.
En el concili provincial de Lleida (5219), que
presidí Joàn, patriarca de Sabina, se prohibí el joc
dels daus als clergues; prohibició que fou ratificada
en el Concili de 1301, celebrat igualment a Lleida,
en el sentit
que no fos permès als clergues jugar
públicament a daus ni a escacs.
El govern municipal de Barcelona vingué tam
bé preocupant-se de l'increment pres pel joc entre
els estaments populars, y ja des de l'any 1296 se
troben disposicions limitant la facultat de jugar en
llocs públics (r).
(1) «Ordinacions sobre los jochs; [capitol] de jugadors
taffurers e altres semblants:
«Que algu no gos jugar en places, carniceries ne en fos
sars en Barchinona a joch de daus, sino a taules, sots ban
de .xx. sous; libre intitolat .mccxcvj. cartes xxxvii.»
«Item, que algu no gos tenir tafureria de dies ne de nits
sots ban de .0 sous, e que algu no gos prestar a altre sobre
penyora ne menys de penyora a joch, sots ban de .xx sous
e perdre ço que prestat haura e retent aquelles al de
qui
seran; en propri dit libre, cartes Cij.•
«Mes, que algu no gos tenir tafurariade joch, de dies ne
de nits, ne algu gos prestar etc. segons dit es en altre Iibre
intitolat mcccj. cartes, viiij.»
«Altre, que algu no gos jugar en algun loch hon haie ta
furaría, sots ban de .L. sous; en lo libre prop dit, cartes
xxvj.•
«Mes auant, que algu no gos tenir tafuraria en Ciutat, e
es entes tafuraria en loch hon se tenen tauleso altres coses
couinents a jugar en places, cases, etc., ne prestar a cap
sous, ne algu no gos jugar a grescha, riffa, ne prestar a al
gun jugador ab penyora o sens penyora, e altres coses per
aquest fet; segons es contengut en libre intitolat .mcccj ,
cartes xcj.»
«Item, que algu no gos tenir taffuraria en Barchinona,
ne prestar a capsous, ne prestar sobre penyora a jochs ne
jugar; libre intitolat .mcccviiij., cartes viiij.•
e
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particulars hi havía establert, en el
gle xrii.è, a Catalunya, el costum d'obligar-se,
Entre

se-

per

«Semblants ordinacions de tafuraria e tritxaria foren
intitolat .mcccxj, cartes xiiij.»
apres fetes, com apar en libre
«Mes auant altres, que algu no gos tenir tafuraria en
alcauot
dins tres dies fos exit de Ciu
e
tot
Barchmona,
que
tat, e que algu no gos jugar en places ne carreres a gres
cha, riffa ne a altre joch de daus, sino a taules o scats, sots
ban de .v. sous; com apar en libre intitolat .mcccxiij., car
tes

xij.»
«Altre, que algu no gos jugar en cementiris a joch de
daus, libre intitolat .mcccxiiij., cartes viij.»
•Que algu no gos tenir tafuraria en algun loch de Bar
chinona, sots han de C. sous, ço es qui tengua taules a lo
haien exir de
guer, o prestar a capsous, e que tots alcauots
Ciutat dins tres dies, libre intitolat .mcccxiiij., cartes .ix.»
«Item, que algit no gos tenir taffuraria, ne jugar en algun
loch en Ciutat a grescha o a riffa, libre intitolat .mcccxv.
cartes x.»
«Mes, que algu no gos jugar en algun loch a daus, ne
tenir taffuraria, com dit es en altre libre intitolat .mcccxvj.
cartes x.»
«De no jugar en carreres, ciminteris, carniceries ne pla
ces ne en tauerna a grescha ne altres jochs ja dits, ne
tenir tafuraria com es mencionat en altre libre intitolat

.mcccxviij., cartes viiij.»
«Que negu no gos jugar en carreres, places, cementeris
a grescha ne a riffa, ne en carniceries, com dit es en libre in
titolat .mcccxix., cartes xj.»
«Item, que algu no gos tenir tafuraria, sots ban de cccc.
sous o de perdre lo puny; libre intitolat mcccxx, cartes xii.•
«Item, que algu no gos jugar en places ne en altres lochs
ni en tauernes ne carniceria, ne jugar a bitles, ne tenir ta
furaria; libre intitolat .mcccxx, cartes xv.»
«Que algun hom no gos jugar a grescha ne a riffa a Sanct
Boy, ne en lo pont, sots ban de .x. sous; en libre intitolat
.mcccxxj., cartes xxxviitj.»
.Mes, foren tornades fer altres ordinacions de no jugar
al
a grescha. riffa, bitlles, ne tenir tafuraria; com dit es en
tre libre intitolat .mcccxxij., cartes xx-xxix.»
«Altres apres semblants ordinacions foren fetes dels
dits jochs e tafuraria, com apar en altre libre intitolat
.mcccxxiij. cartes xxj.»
«Semblants ordinacions de les demunt mencionades fo
ren fetes per la dita causa de no tenir tafuraria ne jugar ne
prestar a jochs, etc., com dessus dt es e apar en altre libre
intitolat .mcccxxiiij., cartes xxj xxviij.»
«De no jugar ne tenir tafuraria, com es dit dessus, ne
prestar a joch, e encara que les vils fembres no poden tenir
les portes ubertes; en altre libre intitolat .mcccxxv., car
tes xvi.»
«Que algu no gos tenir tafuraria ne jugar, com dit es ja
dessus en altre libre intitolat, mcccxxv., cartes xvij.»
•Item, altre semblant, en altre libre,de no jugar, etc. in
titolat .mcccxxviij., cartes xxiii-xxvij.»
«Mes, altre crida semblart de la dessus de no jugar, en
altre libre intitolat .mcccxxviiij., cartes
«Altres ordinacions consemblants de les demunt dites,
prohibints losdits jochs e tafuraries, com apar en altre libre
intítolat .mcccxxx , cartes xviij.»
tenir tafuraria ne iugar, en
«Del dit mateix fet de n
altre libre intitolat .mcccxxxj., cartes
•Fforen fetes apres consemblants ordinacions prohibi
tities tenir taffuraria ne joch, corn dit es en altre libre
intitolat .mcccxxxij , cartes xviij »
'Sobre lo fet mateix de no tenir joch o tafuraria, com es
ordinacions, e
ja dessus mencionat, foren fetes semblants
dins los termens no
encare que algu fora lo territori qui es
car
gos jugar, etc.; en altre libre intitolat .mcccxxxiij.,
tes

xxij.»

«Per lo mateix fet de no jugar ne tenir tafuraria ne pres
altre libre intito
tar a jochs. e altres coses, com es ja dit; en
cartes xxxij.»
mcccxxxiiij.,
lat
«Item, que algu no gos jugar ne tenir tafuraria, segons
es dit en altre libre intitolat .mcccxxxv., cartes xxxiij.»
«Semblants ordinacions de les dessus, de no jugar ne
tenir tafuraria ne prestar a joch, com es ja dit; en altre libre
intitolat .mcccxxxvj., cartes xxiiij.»
«Encara mes, que algu no gos jugar a grescha ne a riffa,
ne tenir tafuraria en Ciutat, e tot alcauot e apertador e ju
exir de Ciutat; en libre intitolat .mcccxxxviij.,

gador bagues
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cartes xvj.»
dels
«Per semblant, foren fetes semblants ordinacions
dits joch e tafuraria, com dessus; en altre libre intitolat
.mcccxxxix., cartes xviij.»

medi de document y ab sanció pecuniaria o aflic
tiva, a no jugar a certs jocs. Això és lo que com
'Mires semblants foren fetes per la dita causa en la
forma dessus dita; com apar en altre libre intitolat .mcccxl.,
cartes xxj-xl iiij »
<Item que algun cap de gttayte ne satig no gos jugar ne
pendre res de jugadors, ans los aien auisar; en prop dit
libre, cartes xxij.»
«De no jugar ne tenir tafuraria, com dit es; en altre libre
cartes x.»
intitolat
«Item, semblants ordinacions dels dits joch e tafuraria
foren tornades fer, com es contengut en vn altre libre inti
tolat .mcccxliiij., cartes xvij.»
«Per semblant, foren tornades publicar les dites ordi
nacions del joch e tafuraria, com dit es, e apar en altre
bre intitolat .mcccxlv., cartes xviiij »
«Mes auant foren iterades dites ordinacions sobre los
dits jugadors e tafurs, com ja es dessus tnencionat, e apar
encara en altre libre intitolat .mcccxlvij., cartes xviiij.»
«Semblantment foren apres tornades fer dites ordina
cions prohibints los dits jochs e tafureries, com apar en
altre libre nititolat .mccclij., cartes xviiij.»
«Apres foren reiterades dites o semblants ordinacions
de les desstts, de no tenir taluraria ne jugar, com apar en
altre libre intitolat .mcccliij., cartes xv.»
«Mes, foren tornades fer semblants ordinacions prohi
bints los jochs e tafuraries, com dit es en altre libre inti
rolat .mccclvj., cartes xviii-xviiij»
«Per semblant, altres consemblants de no tenir tafura
ries ne jugar a grescha, riffa ne altre joch de daus, com
apar en altre libre intitolat .mcccIvij , cartes xvij.»
«En lo mateix libre, que en digmenges e festes que los
forns no cohen ces tenga plaça de forment, de mati fins des
no gos jugar a schachs, taules ne altres
pres dinar algu en
cartes xviij »
jochs, com apar
mateix
fet de jugadors e tafurs foren fetes sem
«Del
blants ordinacions, com es mencionat en altre libre intitolat
.mccelviiij., cartes xxij-xxiiij »
«Apres foren fetes semblants ordinacions de no jugar
ne tenir tafureria; pero fonch permes lo dit joch a Nadal,
libre intitolat .mccclx.,
ço es de sanct Thomas fins Aparici;
cartes xvij •
«Item, que algu no gos tenir tafuraria ne jugar a gres
cha, etc., e mes a scachs, taules ne altres jochs, en festes
libre intitolat .mccclxi.,
que la plaça del blat nos tengua;
cartes x.»
«Altres conscmblans ordinacions del joch e tafureria
foren apres fetes, com es contangut en altre libre intitolat
.mccclxij., cartes x.»
«Encara foren tornades publicar lesdites ordinacions se
gons les dessus, com apar en altre libre intitolat .mccclxiij.,

viiij.»
«Item, que algu no tengua joch ne tafureria, e que tot
apertador e jugador dins .iij. dies fos exit de Barchinona, en
libre intitolat .mccclxiiij.; e que en digmenges ne en festes
ans de mig jorn algu no gos jugar als jochs permesos, com
dit es en libre intitolat .mccclxiiij., ja dit, cartes xiij.»
«Mes auant foren tornades cridar les dites ordinacions
fetes sobre los dits jochs, com dit es en altre libre intitolat
.mccclxv., cartes xij-lxxiij.»
'Les dites ordinacions de jugadors e tafurs foren apres
iterades, e no prestar a joch, corn dit es dessus; en altre libre
intitolat .mccclxviij., cartes xxvi-xxxiij.»
.Semblants ordinacions de les dessus foren mes atiant
fetes, com es mostrat en altre libre intitolat .mccclxx.,
cartes

cartes

lxxvij-lxxxj-cxxij-cxxvij.»

«Item, en prop dit libre es que algun cap de gttayta o
satg no gos consentir o fer res perque los bans no sien exe
qutats, e que no gosen fer auinença o composicio alguna:

cartes cxxx »
«De no jugar a daus ne altilena als tiradors,libre intito
lat raccclxxiij., cartes xxvj »
«En lo mateix libre foren tornades publicar les ordina
cions dessus dites dels jugadors e tafurers, com dit es
dessus: cartes xxxij-lxxxi.»
«Les mateixes e dites ordinacions foren tornades cridar
dels dits jochs e tafureria, com es contengut en altre libre
intitolat .mccclxxxij., cartes xxj.»
«Mes auant, que algun almoyner, mendicant o que vischa
de almoynes no gos jugar, ne algu lo dege acullir per la
dita causa; libre intitolat .mccclxxxiij., cartes .1xxxij.»
•Item, que en dies de festes no gos algu jugar als jochs
permesos: libre intitolat .mccclxiiij., cartes viij
«Que algu no gos jugar a joch de pilota a deure ne a fiar,o
carta
ne fahentne
ne
ne
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ben determinat dintre la col.lecció de noti
cies que reunf Mn. Joàn Segura, procedents de
l'arxiu parroquial de Santa Coloma de Queralt (a).

pareix

scriptures o cauteles, com apar en libre intitolat
miccccxxxiij., cartes vij.»
altres

«Ndonch reuocada dita ordinacio com apar en

libre de

consells, intitolat .mccccxxxvij., cartes xij »
«mes, que algu no gos jugar a grescha, rifa o altre joch
de daus, exceptat tantes, ne prestar a capsous ne en altre
manera, com apar en libre intitolat .mccccxlvj., cartes xlv.»
«Mes que alguna persona no gos jugar als dits jochs de
grescha, rulla, rifa o altres qualseuol jochs de daus: iibre
cartes xlvi.,
intitolat
«Que algu no gos jugar a grescha, riffa, rulla o altres
dit
de
daus,
com
es, ne prestar a capsous: libre intito
jochs
lat .mcccclxij., cartes lxviij-lxxxi-xcj.»
«Item, que en lo monestir de Jonqueres algu no gos ju
gar a pilota ne a altres jochs, en lo mateix libre: en car
tes lxxxix.•
«Axt mateix altres ordinacions prohibints que algu no
gos jugar a grescha, riffa, rulla, malleta o altre joch de
aaus en Ciutat, rettaI o suburbis de aquella, ne tenir tafure
ria ne taulells, ne prestar a capsous, com apar en libre in
titolat .mcccclxxij., en cartes vj-xij-xxxv-Ixxxj-clvij.•
«En lo mateix libre es prohibit que algu no gos jugar a
daus, pilota, palet, neips o altre joch, deuant les sglesies
de Sta. Margarida e de Sanct[a] Maria; en cartes cij.»
(Arxiu Municipal de Barcelona: Rubrica de Ordinations
des del atty .11.CC.LXXXX fins lo any M.CCCCLXXij, folis des
de 11 a
(1) Documents extractats per Mn. Joàn Segura, y pu
blicats en son estudi Costums de Catalunya (jochs Norals
de Barcelona, 188,3; pág. 244):
1273 — «Jo Pere Balaguer, prometo á vos don Pere de
Queralt que no jugaré ni fare jugar en cap joch de daus (ta
attllorunt) ni de altilena, ni dintre de la vostra jurisdicció ni
en altre lloch; y si jugo cauré en lo ban de c sous, que vos
guanyareu. Y per assó obligo tots mos bens. — Fermançes,
P. Avela, Bn.
Bn. de
G. Brenardet. —

Mercader,

Mayans,

l'et a rir de les nones de Juliol.» (Man. de 1273, q. 1).
1291.— «Joan Ferrer de Pofitils, me comprometo ab vos
P. de Rocafort, de S. Coloma, á que desde avuy á un any no
puga ni gose á posar penyora ni penyores en cap joch dintre
la vila y terme de S. Coloma. Vsi ho faig, que'm coste L sous
de pena, que vos guanyareu tota, y jo la perdré. Y
etc...» (Man. de 1294, q. 3.)
1294.— «Bn. Romeu, de S.Coloma,prometo á vos Bonju
heu Astruch (juheu) que no deixaré diners per jugar, si no'm
donan penyora, exceptant la quantitat de dos diners. Item,
vos prometo que no prestaré penyora ó penyores Si no'rn
donan altres penyores que valgan tant com les que jo pres
taré, y que no admetré fermança per prestar penyores; y si
contravinch á lo promès, que cayga en pena de L sous, la
meytat per don P. de Queralt, y l'altra meytat per vos. Lo
dia com dalt, (nenes Novembre). — Test.: P. Balaguer y P.
de Montpahó » (Man. de 1294, q. 6.)
1291.— «Berenguer den Aris, fill de Miquel den Aris, de
S. Coloma.., prometo á vos Berenguer den kamonet, de S.
Coloma y als vostres, mitjansant lo present instrument legal
y solemne, que desde'l present dia... á dos anys... no jugaré
en cap joch de daus, ni en cap altre joch en que puga per
dre diners, y si jugo... vull y m'obligo á perdre desseguida
tots mos bens... quedant vostres sens intervenció de la Cort,
xt kal. d'Octubre —Test. etc...' (Man. de 1297,
q. 5.)
297.— «P. d'Agualada, de S. Coloma, no forsat sino ex
pontaneament, prometo á vos don P. de Queralt abstenirme
perpetualment de jugar y de fer jugar res en cap joch de
daus, y si ho faig que'm coste cinch cents sous de pena, que
jo m'imposo y vos guanyareu. — Test. etc... xl kal. de No
vembre.. (Man. de 1297,
q. 5.)
1297.— • Barberá, no forsat, sino expontaneament, pro
meto á vos don P. de Queralt abstenirme perpetualment de
jugar en cap joch de daus yde altilena (eirolla), y de ferhi
jugar; y si ho faig que'm coste la pena de tx sous ó un peu;
y aço vos prometo obligant ma persona y mos bens. — Test.
y dia com dalt; xr kal. de Novembre.» (Man. de 1297, q.
128. — •Bartomett Gosol, promet á don Pere de Queralt
no jugar, sots
pena de 50 sous.» (Man. de 1298, q. 10.)
1305 — «Jaume de S. Coloma prometo á vos P. de Pon
tuls no jugar desde avuy á tres anys en cap joch de daus, de
taules ni de virolla (taxillorum, tabularum et allilena); per
assegurar lo cumpliment de lo promés, faig homenatge ab
la boca
y les mans, y reste bausador segons consuetut de
Barcelona y traydor á fur d'Aragó, y no puga defensarme

Altres documents de la mateixa procedencia
revelen que ja a començos de la xtv.a centuria era
el joc considerat com un negoci, en el
qual el la
furer (o banquer, que dirfem avui), obtenía el pri
vilegi de regir y explotar el joc, pagant-ne un cert
preu al senyor de la jurisdicció. Aixf, el noble feu
dal de Santa Coloma ja venfa a ésser, fa sis cents
anys, una mena de Príncep de Mónaco; y hem de
creure que el cas no deuría
pas ésser únic en aque
lla època (r).
Emperò, fins aquí, en les mencions repetides
de les varies classes de jocs practicades, no s'hi
parla de naibs d'una manera concreta fins molt
tardanament (2). El joc de gresca, en què en Brunet
y Bellet havfa cregut veure un joc practicat ab les
cartes — potser, segons ell, la brisca o barrisca del
nostre

que

temps

una

— no

varietat

degué

o manera

positivament, més
jugar als daus (3).

ésser,
de

ab cap mena d'armes, ni excusarme ab una falta igual o con
semblant que vos hajau comés (,rec ponere paren: aut consi
milem prediclis). —Test.. » (Man. de 1305, q. 1.)
1311.— .R. Pagés, sastre de Santa Coloma, me
compro
meto ab vos noble P. de Quer alt á que, si jugo... de nit o de
dia, en cap joch en que hi vajan diners... desde avuy a un
any... cayga en pena de x sous cada vegada, de la qual pena
no'n haja amor (o perdó), y que tinga de jaure en la
presó
del dit lloch, á saber en la cova del castell, x dies á pa y
aygua, sens cap remey. v idus deJuliol.• (Man. de 1311, q. 1.)
(1) Notes sobre tafttrería, de l'obra ja citada de Mos
sèn Segura (jochs Florals de Barcelona, 1883,pág. 246):
1302.— 'Nos Pere de Queralt, venem á vos Bn. de Cla
ret, de Santa Coloma, tota la tafurería de Santa Coloma, des
de la festa poch há passada de la Assensió fins á la festa
de la Assensió primer vinent: ab tal condició que durant dit
temps ningú (sens vostra llicencza) s'atrevesca á jugar en la
vila de Santa Coloma ni en son terme, ni en casa vostra,
ni allí ahont vos vulgau; y pogatt vos tenir
aquí taulatge y
tot lo pertanyent á la tafurería, y ningú s'atrevesca a pres
tar mentres vos vulgau prestar. Lo preu d'aquesta venda es
cinch cents vint sous, dels quals ara m'haveu donat la
meytat...tv nones deJuny.• (Man. de 1302, q. 5.)
1303.— «Lo noble P. de Queralt, venem á vos Bn. de
Claret, de Santa Coloma, tota la tafurería de Santa Colo
ma... per un any... pel preu de quatre cents sous... d'aquesta
manera: que cap home s'strevesca á
jugar ni á prestar en
la vila ni son terme, sens vostra llicencia, per cap joch de
rescha ni de virolla (altilena) ni de moneret breu, ni á rifa,
ni gitar á conills mes d'un sol conill; y si algún home foras
ter ó de la vila juga á qualsevol d'aquestos jochs, ó presta
per jugarhi, de present ó d'amagat, dintre la vila ó son ter
me, sens vostra Ilicencia, que pague xx sous... V si algú de
Santa Coloma permet que un altre jugue en sa casa sens
vostra llicencia, quepague lo mateix ban. Test... vi kal. de
Juliol.—Comensa dit Bn. de Claret á cobrar la tafurería lo
primer de Juliol.» (Man. de 1303, q. 1.)
1304.— «Torna á arrendarse aquest any. Cita lo docu
ment com propis de la tafurería los jochs de graescha, alti
lena, menorel, rifa, gitar á cunyls, es dir, los del anterior
document variant algun nom.» (Man. de 1304, q. 1.)
1327. — «Aquest any dona Francisca de Queralt senyora
de Santa Coloma, arrenda la tafureria á G. Armengou per
880 sous.' (Man de 1327, q. 1.)
(2) L'any 1472, en la Rubrica d'Ordinacions que hem
transct ita en la nota 1 de la col. 186. Es de notar, emperó,
que l'escrivent de la Rubrica no feia sinó extractar els do
cuments que figuraven in extenso en els registres d'Ordina
cions del mateix Arxitt Municipal, y ometia, per tant, els
detalls que no eren essencials per a la formació del susdit
repertori. Tant és aixi, que el document a què fa referencia
la rúbrica corresponent a l'any 1382, sense parlar de naibs,
és precisament la que respón ( ab la sola reserva d'una erra
da del (oh) al document de què parlem tot seguit, en què el
joc de naibs és per primera vegada expressament citat.
(3) «El juego que Ilamanguirguiesea», se diu d'una ma
nera de jugar als daus, en el Libro de los juegos, del rei Al
fons el Savi (.1/osco Espaziol de Anligiiedades, vol. 111 [18741,

pàg. 49; article de D. Florefici Janer).
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més antic de Catalunya, fins ara
què apareixen clarament citats els naibs,
l'any 1380, y fou descobert per en Puiggarf

El document

barcelonf,

en

Miquel Capila, en
«jochs de naips

conegut, en

esmentats: uns

és de
en l'Arxiu de Protocols Notarials de Barcelona: se
tracta de rinventari dels béns d'en Nicolau Sàr
mona, mercader barceloní, habitant en el carrer
de Sant Daniel, on figura « j. ladus de naips qui

Nadal.)

sunt

.xliiij. pecie> (r).

No tan segura, emperò molt versemblant, és per
aquesta mateixa data de 1380 la noticia relativa a
un tal Roderic de Borges, <pintor y naiper>, que
devem al Sr. Pere Vidal (2).
Posterior tan sols de dos anys (1382) al susdit
inventari d'en Sarmona és la primera menció dels
naibs en les prohibicions de l'autoritat municipal.
de la nostra ciutat, com pot veure's en el docu
ment que donà a conèixer, en el seu llibre sobre el
Yoch de Naibs, el Sr. Brunet y Bellet (3), traient-lo
d'un dels registres de l'Arxiu.
Aquestes dates, 1380 y 1382, en què veiem el
joc de naibs estès per Catalunya, concorden ab
les més antigues referencies documentals que es
tenen de Bèlgica y d'Italia (1379), y són anteriors
a la més antiga de França (1392) (4). Cap d'elles,
ben cert, no pot servir d'indici per a fixar l'època
d'introducció dels naibs en els països a què es re

fereixen, emperò totes plegades marquen l'època
en què el joc de cartes assolt en l'occident europeu
l'extraordinaria difusió que ja per mai més no ha
vfa de perdre en el transcurs dels segles.
Al tombar la centuria xtv.a les noticies rela
tives a naibs ja són més freqüents a Catalunya. Per
a
l'any 1401 tenim l'inventari d'altre mercader

(1) Cfr. Brunet y Bellet: Lo joeh de Naibs, pág. 63.
(2) Cfr. J. Gudiol: Les Cartes de jugar, en la Fulla ar
tística de «La Veu de Catalunya., n. 131, de 20 juny 1912.
(3) «Ara hoiats: per manament del execudor de la
Casa del pes de la farina de la Ciutat de Barchinona, or
donaren los Consellers e prohomens de la dita Ciutat que
null hom, de qualque condicio o estament sia, no gos jugar
dins la dita Casa a negun joch de daus ni de taules ni de
naips, sots ban de .x. solidos per cascuna vegada que contra
faran.» (Rands y Ordinacions de l'Arxiu Municipal de Bar
celona; vol. de 1378 a 1399, foli
dijous, 18 de desembre
de 1382. En el foli 41 del propi volum, se troba repetida, per
dissabte
4
de
de
mateixa
ordenació, quasi
al
gener
1388,1a
en idèntics termes.)
des
de
més
antigament coneguda,
(4) «La menció que és
y que els erudits consideraven en altre temps com el testi
moni més irrefutable de la invenció de les cartes de jugar,
és un article extret dels llibres de la Cambra dels Comptes
[de París] de l'any 1392. descobert a començos del se
gle xvii pel P. Ménétrier. Aquest article, formulat per Car
les Poupart, argenter del rei Carles VI, está concebut així:
« A Jacquemin Gringonneur, peintre, pour trois leus de car
»tes à or et à diverses couleurs de plusieurs devises pour
« porter devers ledit seigneur rol pour son esbattement;
« LVI sols parisis..» Després de la troballa del P. Méné
trier... han estat donats a la Ilum documents certs que han
permès establir que, des de l'any 1379, el joc de les cartes
era conegut a Bèlgica. Mr. Alexandre Pinchart. autor d'un
treball molt interessant sobre les cartes de jurar a Bèlgica,
dóna sobre aquest punt proves absolutament irrefutables...
Pel demés, aquesta data de 1379 concorda molt bé ab la
menció de Covelluzzo relativa a la introduc ió de lescar
tes en Viterbo [Italia]...: *Anno 1379 fu recato in Viterbo el
» gioco delle carte che venne de Serasinia e chiamasi tra
»loro Naib.» (H.-R. d'Allemagne, Les cartes à jouer du XIV
au XX

siècle; Paris, 1908; vol. I, págs. 9-12.)

el qual

se

grans,

pintats

troben
e

daurats tots, ab cubertes negres>. (Arxiu de Proto
cols de Barcelona: Manual del notari Bernat
Per als anys següents, trobem ja en documents
de diverses encontrades jocs de naibs a profusió (1):
«dos jochs de naibs; un bosset de cuyr
1402.
blanch ab daus.> (Curia Fumada de Vich; inventari

mercer.)
«.j. joch de naibs grans.» (Inventari de
Queralt, de l'Arxiu parroquial de Santa

de Vidal de Mesa,

1408.
Pere de

Coloma.)

1410.

Fumada de
1414.

.j.
Vives.)
dins

c.j. capça larga ab uns naips.» (Curia
Vich; inventari de Mateu Codines )
«.j. joch de nayps moreschs, qui son

saquets.»

(Id.;

inventari

de

Francesch

1414.
c.j. joch de nahyps moreschs.» (1d.; in
ventari de Lluís Franch.)
Per lo que es veu, els naibs havfen ja penetrat
era usual posseir en les
en els costums privats, y
cases acomodades un joc de cartes quan menys.
La noticia que ara segueix sembla referir-se a
un botiguer o expenedor de naibs, si hem de judi
car per la quantitat de jochs que possefa:
«.x. jochs de naips moreschs; .iij. altres
1439.
de naips plans petits » (Curia Fumada de

jochs
Vich;

inventari de Pere de Malanya.)
Són de notar, en els documents que acabem de
transcriure, les designacions de naibs morescs y de
naibs plans. La primera, sobre tot, fóra interessant
si cabfa deduir-ne que per aquell temps era aquí
opinió correntment admesa l'origen musuimà del
podrfa venir aital desig
joc de cartes. Emperò
nació del fet que en aquella època eren els naibs
un
objecte de fabricació moresca, com tantes altres
industries hi havfa en el nostre pafs exercides pels
alarbs? No deixa, de totes maneres, d'ésser molt
significativa la circumstancia que la Crònica de
Viterbo assenyali els sarraíns com els introductors

dels naibs en aquella ciutat (2).
Lo que hi ha de cert és, per a la segona mei
tat del xv.n segle, la importancia que havfa assolit
a Catalunya la fabricació de cartes. En una nota
publicada per en Puiggart (3) se fa llista de nou nay
pers barcelonins, entre 1442 y 1468. Heu's els aquí:
Joàn Brunet (.1442); Benet Soler (1443); Arnau
Bru y Alexandre Busseso (1453); Roderic Padro
lo (1456); Antoni y Pere Borges (1456); Ramón
Bartomeu de Primaran (1468). Des del

Vaya (1463);

Som deutors a l'erudit conservador del Museu Ar
de Vich. Mn. Josep Gudiol y Cunill,
de totes les noticies sobre naibs que segueixen. Es en pro
va de veritable agraïment que II donem, des d'aquest lloc,
(I)

queològic r:piscopal

les grades per la seva generosa complacencia.
(2) Vegi's la nota 4 de la col. 191.
Al
(31 Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa:
historr
h-m de
escogidos en cl orden de su

grabados

ca; colección de
gina 57.
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I.r de desembre de 1455 els naipers havien estat
admesos, per concessió del Rey Joàn II, en la con
fraría barcelonina dels Julians, de la qual forma
ven part els mercers o botiguers a la menuda, els
bossers, els corretgers, els guanters, els capellers
o barretaires, els feltrers y els paternostrers. Aques
ta confraría datava de 1392, havent obtingudes
del Rey Joan I les seves ordinacions en 16 de gener
del susdit any (i). Com a naiper d'ofici se'ns pre
senta també en Joàn Sentcliment, un dels poetes
del certamen valencià de 1474 per a les Obres o
Trobes en llaor de la Verge María.
Encara, dintre del segle xv, apareix una nova
prohibició del joc de naibs, dictada en 1476 pel
Veguer y el BatIle de la Ciutat de Barcelona (2).

Mes,

en

realitat,

aquestes

prohibicions,

són

ja

per a lo successiu cosa consuetudinaria: les ordina
cions de 1620, 1629, 1633,1635, 1640 y 164, vénen
corroborant lo que ja era legislacio establerta en
materia de jocs, y que, més o menys obertament,
havfen de mantenir estattfit, per a combatre els ex
cessos del vici, les lleis mateixes del nostre temps.
Del segle xvi són alguns documents de la Plana
de Vich en què apareixen diferenciats els jocs de
naibs catalans delsjocs de naibs francesos (3), y que
revelen segurament que ja des dels començos d'a
quella centuria els naipers d'aquí havien de soste
nir la competencia dels fabricants del Migdia de
França, que produiren molt dejorn, segons consta,
naibs especials per a ésser introduïts en Espanya (4).
Aquest comerç d'importació de naibs proce
.

Registre dels julians; manuscrit de rArxiu Munici
de Barcelona.
(2) «Ara hoiats tot hom generalment: per manament
dels honorables Mossen lo Regent la Vagueria e Batle de
la Ciutat de Barchinona, ço es, de cascun dells tant corn se
pertany a se juredicció, que, com los lochs e misteris diui
nals e exercici de coses pres degudament deien esser
pre
seruats dels exercices temporals, maiorment de aquells qui
en si son viciosos; per tant, ordonaren los dits Consellers e
promens de la dita Ciutat que jatsia per altres ordinacions
generals les coses deius scrites sien
empero,
specialment per particular donacio no sia licit ni permes a
qualseuol persones, de qualseuol stament o condicio sien,
jugar a daus, a pilota, palet, nehips ne altre qualseuul jochs
ne exercicis temporals dins los patis o
porxo de Sancta
Margarida ni en les cases enderrochades qui son deuan les
cases de les dones rescluses, ne en lo pati o porxo deuant
la Sglesia de Sanct Maçia. E aço sots ban de .x. sous per
quescuna vegada que sera fet lo contrari, adquisidors, la
terça part al official quin fara la exequcio, e laltra terça
part al dit hospital de dites dones rescluses, e laltra terça
part a les obres dels murs e valls de la dita Ciutat. E, si lo
cometent o contrafahent a les dites coses, no pora
pagar,
stiga en la preso per .v. dies a pa e aygua. Fouch publicat
lo primer de
març any M.cccc.lxxvi.• (Bands r Ordinacions,
vol. de 1471 a 1479, foli 102 v.)
(3) 1-1.-R. d'Allemagne, en sa obra citada, reprodueix
(vol. I, pàg. 198) deu naibs ab atributs o colls espanyols,
fabricats a Tolosa, entre 1495 y 1518, per Antoni de Logi
riera; ab la particularitat que el tres d'oros duu en un d'a
quests l'escut de les barres.
(4) Documents trobats pel mateix Mn. Gudiol, sobre
les notes del qual treballem:
1518.
« iiij. jochs de nayps francesos.» (Curia
Fumada;
inventari anònim del Manual de Salvi Beuló.)
1520. «.ii. joch de cartes franceses'. (Id.; inventari del
(1)

pal

estirpades.

Manual de Joàn Duràn.)
• .x. jochs de nahips francesos». (1d inventari de
;
Jo)n Castany, parayre; notari Salvi Beuló.)
VOL. II

França, apareix ja regulat en 1547. Segons
capítols de cort d'aquest any, entre les merca
deríes subjectes a dret d'entrada figuren les cartes
de Yoan Vcrida (i).
En les Ordinacions del General de Catalunya
de 1620, com en les de 1629, 1643, 1644 y 1645,
se prevé que podràn expendre's les cartes de
ju
gar vingudes de tora, sols en taules mestres, devent
figurar en aquelles, al mig de la pintura del sis de
dents de
els

copes
any.

o

cors,

el

Igualment

nom

del tauler, la taula y el dia y

disposa el precintat de cada joc,
en la coberta el segell del General

se

devent haver-hi
y les indicacions abans dites. Tocant a les cartes
fabricades a Catalunya per a ésser enviades a fora,
se previngué que devien ésser tallades en presencia
dels guardes o funcionaris del General y portades
a la Duana per fer-ne eixida.
En 1633 foren dictades noves disposicions per
què tant les cartes de jugar fabricades aquí corn
les de procedencia exterior paguessin els drets de
bolla establerts. En 1640 la quantía d'aquests drets
fou augmentada ab motiu de la guerra.
De 1635 són altres ordenacions relacionades
ab la inspecció de la bolla dels naibs: una vegada
cada mes devIen ésser reconeguts els trinquets y
cases de joc, a l'objecte de comprovar si eren bo
Ilades les cartes usades en aitals establiments.
Finalment, tenim d'aquest mateix període una
nota curiosa que, al confirmar-nos en la idea
que el procediment de pintat dels naibs era el de
patrons o trepes, ens fa veure que ab aquell mateix
artifici eren inuminades les caplletres, els escuts
y altres elements decoratius en els llibres y docu
ments d'estampa que volien ésser cosa luxosa:
E quant als comptes donats per Miquel Bosch,
pintor de vidres, Joan Carmini, cartayre y Pere
Donadeu, mestre de cases, en los quals demanen
quels sien pagades, ço es dit Bosch sinquanta tres
lliures per las dos vedrieras ha fetes per la instan
tia del trentenari de la present casa, dit Carmini
deu lliures per los treballs y gastos posats en pin
tar de vermell les armes de la ciutat en mil y sinch
cents memorals que dita Ciutat ha manats stampar,
lo qual es estat moderat en sis Iliures.. » (Segueix la
deliberació sobre els dits comptes) (2).
D'aquest mateix cartaire Joàn Carmini, consta,
en el registre dels
Julians, que havía estat prohom
en
cap del Gremi en 1629.
• .ij. jochs de cartes cathalans».
1547.
(Id.; inventari de
Pere Damians, botiguer; notari S. Beuló.)
1578.
«.iij. dotzenes de cartes de bastons de jugar;
.iij. dotzenes de cartes petites fines de jugar: .ij. capsetes
de cartes plenes de botons y lichs de seda». (1d.; inventari
de Joàn Brull, fuster; manual del notari Gaspar Benet Prat.)
(I) En la Ilista dels naipers francesos que figura en la
obra ja citada de I-1.-R d'Allemagne (II, págs. 605 a 624),
compareix aquest Joan Virida, exercint a Lyó des de
1503 a

1524.

(2) Arxiu Municipal de Barcelona; volum de Delibera
1633, foli 67. Aquest document ens ha estat asse
nyalat pel Sr. Careta y Vidal, oficial de l'Arxiit y benvolgut
amic nostre.
cions de

12-1916

9

1

(1

.fflooffirm• •••■■••■••■

nas

1

Owaegee•••• •

41,444

•111■1 111•1•■■•■••■•••

MOme.•■••■

ra■■•■•••••••■

•■•••

••■■■•••/••••

••■•

NAIBS

CATALANS DE

LES

DARRERÍES

DEI,

SEGLE

(En poder del senyor

XV1

D. An

'•

••• •

11■••••■■

wie•

••■•11•1•11

••••••••.••••...

?..GLE XVIII, DEL
7roc D.

KABRICANT BARCELONÍ K NIATÍES SAVALL

Angel Aguiló, de Barcelona)

4•11b

•

.•••••••■■

195

196

BIBLIOFILIA

nostre principal objecte, al reunir
les noticies que precedeixen, ha estat
que servissin d'acompanyament a les
reproduccions d'alguns antics exem
plars de naibs catalans ab què s'il:lus
tren aquestes planes. Els examinarem successiva
ment y ordenada, acoblant per a cascún d'aquests
interessantíssims documents gràfics les noticies que
ens ha estat possible obtenir.
L

NAIBS

DEL

DE BARCELONA.

MUSEU ARQUEOLÒGIC PROVINCIAL
(Làmines 162 a-by .166 a)—Se trac

d'una fulla estampada, de 263 X 296 mm., con
tenint quinze naibs, distribuïts en tres rengleres ho
ritzontals, a cinc naibs per renglera. Aquestes cartes
són: els quatre asos, els quatre dosos, les quatre da
bastos y es
mes o sotes, y tres cavalls (els de
pases). L'estampació és feta en negre, ab motllo o
que
planxa gravada en relleu, que, segons els autors
de la fulla en qüestió quan fou donada
ta

s'ocuparen

conèixer, devía ésser una fusta; emperò, grades
als estudis fets modernament sobre els gravats dels
segles xv y xvi, hi ha motius per a creure que serta
més aviat una planxa metà1.1ica (r).
No ens estendrem en consideracions ocioses
sobre les particularitats arttstiques del document de
fer.ne la
es tracta, ni creiem tan sols necessari
a

què
descripció,

sia que els facsímils cologràfics
publica poden tenir el lloc de
ab què els
l'original: tanta és, en efecte, la fidelitat
la
nostres amics, els germans Missé, han reproduït
a
mida
reduïda
son
conjunt,
fulla, de primer en
y després, a mida exacta, en dues seccions
com

que BIBLIOFILIA

en

(162 a),

(162 b y 166 a).
és que l'im
lo
Emperò que creiem útil explicar
fou descobert,
document
portant y singularíssim
allà pels anys 188o y tants, per l'Enric Claudi Gir
bal, arxiver de Girona, formant part de la coberta
d'un manuscrit català de principis del segle xvi (2).
acreditat arqueòleg de la
En
horitzontals

Josep Puiggart,

exposada, ja fa al
Aquesta opinió ens havia estat
amic D. Eudald Canibell; y en una car
guns anys, pel nostre
encara en aquests
ta recent (2 jul. 1916) ens l'ha repetida
en que el full de naibs del xv se
precisos termes: »M'afirmo
en fusta.» El testimo
no es
(1)

naibs Girbal]

ciutat y molt coneixedor de les qüestions
relacionades ab les arts de la Edat mitjana, fou el
primer que, en I9o, donà a conèixer la fulla de
naibs d'en Girbal, en un article que publica la re
vista L' Avens, (1), y del qual ens ha semblat útil
transcriure el paràgraf capital, que és com segueix:
nostra

III

gravat

gle [els
deuen haver-n'hi de
ni d'en Canibell, coneixedor com pocs
és per a nos
la tècnica de les arts del gravat y l'estampació,
ab tot, que atribueix
altres d'una força decisiva. Observi's,
xv [darrers anys], essent
el full de què es tracta al segle
a suposar-li
així que, com després direm, hi ha motius per
començos del segle xvi.
alguns anys menys, datant-lo els el
detalle•, (creiem, al
(2)
Aunque interese pnco
contrari, que té un interès capitalíssim) «debemos consig
servia de contraforro en las
nar que la hoja en cuestión
por tanto, manus
cubiertas de un Iibro de gasto y recibo,
al
año
1519. Gracias a la transpa
crito, correspondiente
el
rencia del papel sin cola de las guardas, rastreamos
un sumo cuidado, humedecien
grabado, y pudimos, no sinla
yema de los dedos, ir descu
do aquel con saliva, y con
mismas cubiertas de
briendo la lámina que, pegada a las ailos
encuadrada, tal
ante, conservamos hace ya algunos
en el grabado.» (E. C. Girbal, Re
y como va reproducida
nota.)
vista de Gerona; vol. XV (1891), pàg. 66,

Consta [la fulla que ens ocupa] de quinze naips expres
sius, capritxosos, ben executats, vera plana d'art, en que
l'enginy brolla ab tota sa f acundia y la mestria ressalta en
tots sos detalls. Manca-li la fila primera, que contindria

quatre reys y un cavaller; comensa per dos sotas ytres
cavalls; segueixen tres asos y altres dos sotas, y per fi, lo
restant as y quatre dosos. La circumstancia més interes
sant es que las quatre sotas son damas, ab qual fet se des
vaneíx de sopte tot lo que molts han divagat, y Pamich
Brunet entre altres, sobre precedencia de la sota a la
dama, sobre la invenció d'esta per los francesos, y sa sus

los

titució al va/el o patge a fins del segle xv (2). No hi ha tal
invenció, tal sustitució, tal feixa: a Barcelona teníam patge
vol
y dama molt abans; aquesta fulla ho demostra. ¿Què
dir sola, home o dóna? Lo sentit de la paraula es ben clar:
cavall, sota del rey: lo que se
debaix. No podría expressar-se
d'altra manera: rey y cavall son tipos concrets, sens altre
denominació possible: però lo qui els segueix, unas voltas
fou dama o reina, altres palafrener. soldat, patge, mosso;
¿quin nom dar-li vulgarment y sens confusió? Se preferí
Pandnim, y aixis prevalgué lo de sola. Tenim,donchs, que
sola cavall y rey; sota del
gueix als dos; lo qui està

sigué

ella

desde un

principi

o mosso o senyora, senyora no

exclusivament francesa. éYquinas senyoras? Las més gala
nas del temps d'en Joan II y de n'Enrich IV, ab sos xapirons
cornuts o de cucurulla, sos vels flotants, sos cossets de
pessa y

bridapits,

sas

gorjas

nuas voltadas de

jacerans,

o

mánegas penjats, sos cints de parge premuts,
sas faldas amplas y rossegantas, ribetadas de pells, son
a 1470. Con
calsat de tapi; tota la indumentaria de 1460
cossos

de

firma-la la dels cavallers en sos xapellets desus capells,
sos giponets, gabardinas y ho
y sos barrets de pel Ilarch,
montar ab
cas Ileugeras, sas Ilargas osas o botas de
lo complicat arnesament de las
fins
las
altas
sellas
y
giras,
la indu
monturas. Aquests datos gràfichs no menteixen:
mentaria es un llibre obert en que poden llegir-se las fet
xas históricas una per una. Sentim no posseir lo joch en
o nom
ter, que sens dupte marcaría en algun nayp la sigla
l'obra
d'autor, com era costum (3); y Ilavors admirariam
(1) L'Avens literari, arlistic, eientífic; any 1890, pitgina
després reproduït, en
230. L'article de què es tracta fou
65 a 72.
castellà, en la Revista de Gerona, vol. XV, pàgs.
en
una conlusió d'en
això,
('‘) 1-11 ha, positivament,
correspón al
Ptliggari: la dama, en els jocs francesos,
unes
dels nostres; el va/el d'aquells és la sola nostra, que
home. En Brunet recti
altres
era
dona
vegades
y
vegades
ficà, en l'article de què es parla després, aquesta inexactitut
d'en

Puiggari.

• Confirma mejor el aserto del Sr. Puiggarí», (de
a l'art industrial de
la fulla de naibs en qüestió pertany
en nuestro poder a
la nostra terral «el hecho de conservar
una pequefiísima parte del
modo de pequefias películas,
la
las
cuales, aun cuan
hoja,
pié de imprenta que Ilevaba
leer el nom
do sólo contienen breves palabras, permiten
de Bosch al principio de la
bre bien catalán de Aosli
Los demás
o
letra
Tortis.
leyenda, en caracteres góticos
Re
alguno.» (E. C.
fragmentos no hacen sentido
6, nota.) Aquesta particu
vista de Gerona,XV (189 I ), pàg.
inscrita com a
laritat del nom del gravador (probablement),en
un temps en
fulla de naibs,
peu d'impremta al peu d'una
les obres
solien
firmar
què ni els pintors ni els gravadors
el costum en materia
Ilurs, ens ve més de nott aquí perquè

(3)

què
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d'un dels bons

mestres de

l'època,

com

dels

algun
per
descuberts en un registre del gremi de Julians,
Municipal [de Barcelona], y esmentats en altre
escrit: Benet Soler, que exercía en 1443,
Joan Brunet,
agremiat desde 1442, Arnatt Bru o Naubru y Alexandre
Busesso (1453), en Rodrigo Padroto
(1456). Nanton y
Pere Borges (1160-70), Ramon Faya (1463), mestre Bar
tomen de Primoran (1468). Sens la circtunstancia dels
habillaments, que es principalíssima, nostra fulla de nayps,
com a gravat, conStitueix una pessa de primer
orde, Iluny
de la grossera rudesa del alemany y del francs de ult ims
del sigle; se afilia bastant ab altre català ben
conegut,
del any 1488 (Misleris del Roser, per fra Francesch Do
menech) (1), revelant una llibertat y expontaneitat que
be pot dir-se'n improvisació del geni; en sa técnica bas
tant correcta, sens mostrar res de certas indecisions
ru
dimentarias, ni d'aquell clespaig de factura o mera con
vencionalitat que ben prompte daren als
nayps un sagell
mercantivol y purament industria I. Com a xilografía catala
na (2), ocupa desd'ara lo primer lloch conegut, ja queprece
heix al grabat de fra Domenech, acusant en nostre art y
en nostres artistas un avens remarcable sobre los d'altres
paissos més renomenats.»

extensament, feia alguns anys, de naibs y de tot lo
ab ells relacionat, no trobà fundades les conclu

nosaltres
del arxiu

Com pot veure's, en Puiggarf no dubtà un mo
atribuir a la fulla de naibs trobada
per en
Girbal un origen català; y, basant-se en la indu
ment en

mentaria, que era positivament un dels punts forts
de l'arxiver arqueòleg, assignà una data al
gravat
ab aproximació de deu
anys: entre 1460 y 1470.
Confirmà la primera d'aquestes assercions d'en
Puiggarf el mateix Girbal en la noticia aclaratoria
que donà més endavant de les circumstancies en
què féu la troballa dels naibs, y demés revelant el
nom del cartaire, Agustf de Bosch
(3), que figurava
al peu de la fulla•, encara
que, com hem fet notar,
no deixa de semblar-nos
prou estranya aquesta
particularitat de la firma en un lloc d'on, una vega
da retallats els naibs, aital firma havía de
desapa
rèixer. El costum seguit pels
naipers, després que
la producció dels naibs hagué assolit una im
portancia industrial, fou sempre
nom

en un o

la de posar-se el
més llocs ben visibles dintre dels ma

teixos naibs.
En Josep Brunet y

que

s'havía ocupat

de naibs fou firmar-los el cartaire o naiper (és a dir, l'es
tampador o fabricant) en lloc ben Visible. La raó d'això la
trobariem, de segur, en les mateixes prescripcions de poli
cia y clé tributació a que estigué aviat
subjecte el joc de
naibs quan el sett ús, y fins abás, fért necessaries o
simple
ment reproductives aitals reglamentacions,
mantingudes
encara avui, en una forma o altra, en tots els països. En tot
cas, la firma Agostí del Bosch, si realmenl era grarada,,
Corn sembla indicar-ho en
en la mateixa planxa dels
naibs, seria el nom del gravador y probablement dibuixant
d'aquests. Fóra, doncs, un dels más antics gravadors espa
nyols de que tindríem noticia; y aquesta quedaría reduïda
a la nota, massa poc precisa, d'en
turbal, que acabem de

transcrittre.

(11 Pot veure's en una reproducció, la més exacta que
fins ara se n'hagi publicada, en aquestes mateixes planes
(Bunt.., 11, 114 a).
(2) Creiem, com hem dit abanz, que els naibs Girbal
constitueixen un gravat sobre metall fet en
distint en
aixn dels gravats de Fra Dotnenech (Brru..., 110 a y 114 a),
que són fets en metall per ineisal o lalla dolça.
(3) Vegi's les notes transcrites, cols. 195 y 196.
Vot.. 11

sions d'en Puiggarf; y embestí contra aquest en un
llarg article de to polèmic, que vegé la llum en la
mateixa publicació (r). En Brunet, negant a la in
dutnentaria que pugui servir per a determinar
fixament la data d'un objecte d'època posterior a
la de la mateixa indumentaria representada, fa re
marcar per als naibs, en
general, la tendencia a
conservar per tradició els
tipus adoptats (2). Nega
també que l'escut d'armes d'Aragó que figura en els
naibs Girbal sia indici suficient per a assegurar
que
aitals naibs sien fabricats a Catalunya, y invoca les
repetidíssimes imitacions o falsificacions de naibs
espanyols que feien els fabricants francesos ab l'ob
jecte de competir ab les fàbriques catalanes en els
mercats
d'exportació d'Arriérica.
Com a conclusions, les d'en Brunet y Bellet són,
més que filles d'una convicció plopia, reflex d'o
pinions d'altri:
'En quant a la fulla trobada per lo senyor Girbal, no
considerantme competent pera jutjarla, he consultat amb
alguns amichs artistas y escriptors, y a alguns los ha
semblat era més probable sigués obra francesa y del•se
gle xvr, que catalana y del segle xv; jo, per ma part, he
comparat las figuras de las sotas arn las de las donas del
unich grabat del sigle xv
que jo conech, en què figuran
donas, pera poder comparar, qu'es lo que tinch en la gran
portada del Llibre de les dones, de fray Francesch Exime
estampat a Barcelona, en 1495, per l'alemany Joan
Rosembach, en folio (3); y per cert que, exceptuant la
sota d'oros, tots los vestits y pentinats de las demes son
completament diferents dels de las donas de dit grabat
xilográfic, que segurament representan las donas de las
diferentas classes socials d'aquell temps.>

L'argumentació

no

pot

ésser

més

fluixa,

corn

ho és tot barticle, ple de reticencies y de distin
cions nimies, dictades
potser per una mal amagada
crisi d'amor propia, com si el tractar de naibs entre
nosaltres degués reservar-se a l'autor de Lo yodi de

naibs, naifts

Bellet,
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cartes de

jugar.

això és lo que
darrer article, en
de passada les seves primeres
conclusions respecte de l'època y procedencia del
consabut full de naibs (4
Aquest mateix full fou el pretext d'un article
nostre publicat en 1901 a la Revista Grhfi'ca, acom
panyat d'una reproducció en facsímil cologràfic del
o

vingué a dir a en
Puiggarf; reiterant

Brunet,

Y

en un

L' Avens, 1890; pág. 253.
«Desde qtte's coneixen cartas, fins avuy dia, los ti
dels
vestits de las figuras, en las verdaderas cartas,
pos
vull dir en las cartas que prefereixen los jugadors pera
jugar, poc més o menos se han conservat sempre los ma
teixos, vestits de la Edat Mitja: lo rey vestit com lo ge
gant de la Ciutat, que diuhen porta trajo de Fernando el
Católich; y sens altres indicis, seria molt difícil si no im
possible, senyalar la època de moltissims jocs de cartas.»
(Brunet, llac
(3) Pot veure's, el gravat a què fa referencia en Brunet,
aci mateix:
150 a.
(4) L'Avens, 1891; pàg. 5.

12-1916
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document original. En el susdit article, després d'al
gunes generalitats sobre l'origen dels naibs, no
férem sinó glosar els conceptes emesos per en
en Puiggarf en els Ilurs estudis respectius.
Finalment, creiem indispensable transcriure aquí
l'opinió exposada pel docte arqueòleg conservador
del Museu de Vich, Mn. Josep Gudiol y Cunill,
qui, en el seu nodridfssim article sobre Les cartes de
jugar (r), digué: allo sabem que s'hagi pogut tro
bar una seguretat per a datar aquests naips tan
interessants que, a judicar per sos detalls indu
mentaris, més aviat creyem que indiquen l'art

Brunet y

del any 1490 que del 1460. En ells hi ha cares
que tenen en realitat un aire quels fa recordar
els primers anys de la segona meitat del sigle xv;
però, a nostre entendre, hi dominen els alusius al
regnat de Ferran el Católich.»
Per la nostra part, sense pretendre dir la darre
ra paraula en una qtiestió tan ardua, hem deixat
inscrita al peu de les nostres reproduccions de la
fulla Girbal la nota: Naibs catalans de comeníos del
segle xví. Si en lloc de comcnços del xvi hi es.
queia millor a'arrerles del xv, no és això, en fi de
comptes, una gran diferencia: una fulla de naibs
encartada en una relligadura feta abans de 1519
podta haver estat impresa tan mateix ab una plan
xa burilada
quinze, vint o vint y cinc anys
abans. En aquest interval

planxa en qüestió
petits tiratges, de

(1490-1515)

pogué servir per

a

gràfic

és molt senzilla, encara que, essencialment,
idèntica a la del full de naibs Girbal del Museu de
Barcelona. D'una antiga relligadura de pell, ab or
naments de gust mudèixar a la manera que fou usual
en les darrerfes del xv.n segle y durant bona part
del xvi.n, el nostre amic D. Pau Font de Rubinat,
de Reus, pogué extreure, ab no pocs treballs y
precaucions, el full de naibs de què es tracta. El
volum d'aquesta manera relligat era un exemplar
del Llibre de les Dones, de Fra Francesc Eximeniç
(Barcelona, 1495), que, per son estat compromès de
conservació, ha calgut després rentar, encolar y en
quadernar de nou; essent els preliminars d'aquesta
feina lo que donà lloc a la troballa de la fulla de
naibs. Fa d'això escassament cinc anys, havent estat
després el document en qüestió ofert graciosament
pel Sr. Font al Museu de Vich, on avui se'l conserva.
Com a dibuix, aquest full de naibs és força
més gòtic que no pas el d'en Girbal, de què ante
riorment hem tractat. La disposició de l'as de basto
y de l'as d'espasa recorda, entre altres documents
del segle xv, la portada del Paris e Viana de l'im
pressor Gumiel (Girona, 1495), y, encara potser ab
més aproximació, la coneguda marca ( r) d'en Ro
(1)

BIBL., 1,357 y 544 b;11, 2 b; y acl mateix, col. 209-210.

la
re

tots els quals no ens
n'ha romàs, y encara per gran miracle,
més que aquesta fulla, la qual, per resul
tar tal volta defectuosa d'estampació, no
arribà a veure's convertida en naibs y
pogué tan solament ésser aprofitada per

l'enquadernador.

En lo que no creiem que, després de
tot, hi hagi dubte és respecte de la pro
cedencia catalana dels naibs Girbal.
MUSEU ARQUEOLÒGIC EPIS
VICH. (Lamina 182 a.)—For
men una fulla de 195 X 295 mm., de
forma oblonga o apaïsada. Els naibs,
distribuïts en dues rengleres horitzontals,
són dotze: les quatre soles, els quatre asos,
y el quatre, el cinc, el sis y el set de bastos.
NAIIIS

COPAL

DEL

DE

evidentment xilogràfica, és
tinta negra esblaimada.
La historia d'aquest document icono

L'estampació,
feta

'en

(1) Pagina arlislica de «La Verr>; n.
juny 1912) Ampliant una nota anterior,

131 (20
ens cal

aquí fer constar que no solament hem utilitzades
les copioses noticies inèdites sobre naibs que
dona a conèixer Mn, Gudiol, sinó que aquest
excellent amic ha tingut la generositat, perquè
poguessim nosaltres escriure el present estudi,
de comunicar-nos el seu dossier sobre la materia,
d'on hem reproduït ab més detalls moltes de les
noticies que Mn. Gudiol no havía fet sinó apun
tar en el seu article de La V'etr.
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sembach ab els cérvols, que aquest impressor usà
en alguns dels seus llibres del segle
També és de notar en aquests naibs la circums
tancia de què les sotes siguin dones, corn en els
naibs Girbal; qiiestió que interessà tant a en
Puig
garí y que sembla poder-se ara resoldre en el sen
tit de que originariament els va/ets del joc de naibs
foren en el nostre país del sexe fetnern y que fins
ben entrat el segle xvi no prengueren
l'aparença
masculina que avui encara mantenen.
Essent com som nosaltres els primers en donar

noticia

202

d'aquests naibs,

podem

sinó molt tímida
opinió sobre
l'època en què foren gravats. La circumstancia
d'haver aparegut en l'enquadernació d'un incuna
ble català predisposa a creure
que es tracta aquí
també d'un gravat català de les darreríes del
segle xv. Tot, per altra part, en el document, sem
bla corroborar aquesta
atribució; y, avui que ja
tenim a la mà, per poder comparar, més
gravats
catalans que en el
temps d'en Brunet y Bellet (qui,
segons hem vist, no disposava més que de la por
tada del Lhbre de les
Dones)
po
dem veure que el gravat dels naibs ei
xits de la coberta d'un exemplar d'a
questa mateixa obra no desentona
pas dels documents coetanis de pro
ducció catalana.
ment aventurar-nos a

no

exposar

una

10111o2ía betaa a111026: e tnoa beitca#
uallerparis:epe víana fula Del atft
'

frança

iRlo tempo bel gran emperaooz car
leo rep be frá'ça f'111 bel rep pept :qtn
oela tona pt befpápa lança loo mo>
ros e Oe aqUa traguee expellt lur in
fael e erueri fenpozío.ra balft bela aurat be
tnana vn noble baro:per nom g000ffre oc La
çobel imatge real Del emperaboz:e per aquett
molt amatEtqueti tenía per mutier vtana fti;
label comte oc fianbeo :Difcreta e vírtuofa :
qual apzes be 1?auer ítaz per fet anpf feno
infáto part vna fula moit belia:oe quí fon fe;
tagran feta e fon notnenaoa vtanwe fon DO
1-:=1A

naba a criar 3 vna noble

Dona:qui 12auíavn3
filla bíta pfabel:que fon ento feruep oela Dtta

vtana crtaba.Aquefta vana crefque en ran
beitefa:p faber DC tetreo p muftcaque mare
uetta era:e en toteo corea fegono to oefig feu e
re ferutba.queft balf lauìa en fa terra vn
noble 4onte e be gran Imarge:per nom nuca
gacoL.)0 : qui Iputa vn fol ftli nomenat parto:
en qut era tota fa
fperança: moltgran fona
boz e cantaboz:to qual en Chat be fet3e anpo
fon faent:e valent be fa perfona:que era cora
marauellofa.(£ temeo molt atatnot vetitr: e
abteçat be cofeo guerra e be caça.que batta
PARIS
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NAIBS DEL MUSEU IMPERIAL DE BER
LíN. (Làmina tio b.) — Aquesta fulla
de tres naibs (rei, car all y sota d'oros)
té el seu lloc en aquestes planes, ab
tot y les reserves que tenim respecte
del seu origen, perquè com a espanyo
la sembla que la consideren, encara
que de factura italiana, en el Museu de
Berlín, on la guardèn (2).
Si veritablement se tractés d'un
gravat fet a Valencia, com sembla vo
ler-ho indicar el nom y l'escut posats
en dos dels oros que serveixen d'atri
but a les figures, hautiem de dir que la
nià que executà aital gravat no sem
bla pas d'aquí: més aviat ens revelaría
un gravador en metall, holandès o ale
many del Nord, de ben entrat el se
gle xvi. Ni les cares dels personatges
ni l'ornamentació tenen l'aire de co
ses de la nostra terra. 'I'ampoc sembla
cosa del nostre país la representació,
en
els naibs, dels reis asseguts en el
tron (encara que no sabem com eren
els reis dels naibs dels Museus de Bar
celona y Vich): això sol veure's en les
cartes alemanyes y italianes, y, sobre
tot, en els jocs de taretes o naibs d'en
devinar. Es possible que aquests tres
formessin part d'un d'aitals jocs, y
llur format, més gran que de costum,
ajuda a fer ho creure. Emperò no po
dem oblidar que en els antics inventa
ris catalans de què tenim noticia hi fi
guren algunes vegades naibs grans.
Si aquests naibs fossin, com ens
sentim inclinats a creure, obra es
trangera, se tractarta d'una falsificació
(1)
(2)

(Girona, 1495)

Vegi's aci prop, col. 198.
Cfr. Friedrich

ferstich (Berlín,
12-1916

Lippmann,

1914), pàg. 233,

Der

Kup
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o, quan menys, d'una ficció deliberada de cartes es

del gravador se ven, no
tan sols en els escuts barrats y el nom « Valensia» o
«Valenzia» que ja hi hem notat, sinó demés en l'e
figie de l'oro que sosté el rei ab sa nià dreta, voltada
d'una llegenda poc visible que sembla voler dir
cIvan[Rey per la] Grasia», o altra cosa per l'estil.
La nostra reproducció és feta d'un clixé foto•
gràfic que demanarem a Berlín en els primers me
sos de la guerra. El fràgil negatiu arribà indemne,
així com aixi; y per ell som deutors d'agraïment al
conservador del Museu, Sr. Valerian von Loga, qui
tingué la gentilesa d'enviar nos-el.

panyoles:

aquest

propòsit

NAIBS DE D. LLUÍS TORTOSA, D'ONTINYENT,
VALENCIA. (Lamines 186 a h )—Pel mes de novem
bre de 1884, a conseqüencia de molt abundoses

pluges

que

s'esdevingueren

en

aquella regió,

se

n'entrà una part de la casa número i del carrer de
Sant Jaume, d Ontinyent: emparedat en
un dels murs aparegué un perol que con
tenía una baralla o joc de naibs. D'aquest
joc, que es trobava en molt mal estat per
raó de l'aigua, pogueren salvar-se, més
o menys senceres, divuit cartes, les quals
figuren avui en l'interessant museu ar
queològic que ha constituït en sa casa de
la mateixa vila d'Ontinyent el senyor
D. Lluís Tortosa.
Aquests naibs són veritables naibs, en
el sentit que arriba a poder-se jugar ab
ells y probablement s'hi jugà: al contrari
de lo que ocorre ab els naibs que acabem
de descriure en els paràgrafs anteriors,
els quals no passaren de l'estampació,
mancant-los les ulteriors operacions de
pintat, tallat, etc., ab qué únicament po
dIen esdevenir aptes per al joc. Hem de
creure que tant els naibs del Museu de
Barcelona com els de Vich eren fulles
defectuoses de fabricació, separades com
a tals y aprofitades per l'enquadernador;
circumstancia afortunada que ha concor
regut en quasi totes les mostres de naib,;
antics que són pervingudes fins al nostre
temps en l'estat de fulla estampada. -Algu
nes vegades els naibs, més o menys avan
çats de fabricació, foren convertits en
ietols per als lligalls de documents en els
arxius; altres vegades encara les fulles de
naibs defectuoses d'estampació foren uti
litzades de la cara que quedava en blanc
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emparedats

en velles edificacions y que a l'ender
aquestes han reaparegut (com és el cas
de les cartes d'Ontinyent), per inolt estrany que
sembli no és únic: d'aquesta manera foren desco
berts uns naìbs del segle xvi, a Madrid, al proce
dir-se a l'enderrocament de la casa dita de los Luja
nes
y aquest fou el cas igualment d'uns altres
naibs trobats a Barcelona, a mig segle passat, a
l'ésser enderrocada una casa del carrer dels Ta
llers [Ostallers] (2).
què, doncs, això d'enter
rar naibs? Tot fa creure en alguna pràctica supers
ticiosa de que no tenim noticia (3), ja que, accep
rocar-se

(1) Museo Espahol de Antiglledades, vol. 111. (Madrid,
1874), pàg. 59. Reproduïts en cromolitografía en dita publ
cació, presenten la data de 1574 y el nom del fabricant
Phelipe Arel.
(2) Brunet y Bellet, Lo joehde Xaibs (Barcelona, 1886),

pàg.

77.
(3) En un dels naibs del carrer dels Tallers se llegia,
manuscrit: «161,7 Barieelonja 26 jan[elr, jauírnje Pasqual,
per Pera 011er» (Brunet. obra cit., pág. 104). La data, com

vtana.

)

o estant
per a proves d'altres gravats
pes; essent aquestes contingencies la raó
que s'hagin conservat fins avui alguns
exemplars, que d'altra manera no conei

xertem.

Emperò el fet de trobar-se naibs per
fectament acabats y en estat de jugar-hi,
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consta, que els naibs hagin estat per
per les lleis, mai, que sapiguem, no ha cons
tituït la llur possessió un molt gros delicte.
tant,
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com ens

seguits

diii en Brunet, deu ésser la de l'enterran.eni de les cartes;
emperò la raó d'aquest creu en Brunet que serien les prohi
bicions y persecucions contra els jugadors o posseïdors de
naibs. Mes aleshores ¿com pogué creure útil el tal Jattme
Pasqual posar el seu nom en els naibs que amagava? Lo
que segurament hi ha aqttí és que, per virtut d'aquella càba
la de l'enterrament de cartes, el susdit Pasqual cercava
congriar algún malefici sobre en Pere 011er. D'això podrien

Dels divuit naibs trobats a Ontinyent
triat vuit, els que ens han semblat de

(1) n'hem
major interès,
per a ésser reproduïts en les nostres planes. Aquests
són: el rei d'oros, el cavall d'espases, la sota d'oros,
els asos de copes y d'espases, y els dosos de bastos,
d'espases y d'oros. En ells precisament se troben les
indicacions relatives a la procedencia y a l'època de
llur fabricació: el des d'espases (186 f) diu: «Fa
brica de Valencia›; el des de bastos (186 e) porta
de copes (186 d) repro
Any 1111)CXXXX»;
duiría, en xifres aràbigues, aquesta
mateixa data «1640», de la qual
avui solament són llegibles les dues
ainozs primeres xifres; en fi, el dos d'oros
(2) té en un d'aquests l'escut de les
barres propi de totes les terres del

Comença ta httozia bela
e vidabel caualler parí:e t3 víana
filla bel balftbefrança.

Aquestes explicacions

nom mícerjacobogi 12auíavnfol

fillnomenut parts:en4 eratotala fperáça fua

aj.
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(Barcelona?,

abans de

definei
suficientment els naibs de què
aquí estem parlant. Solament creiem
del cas afegir.hi que, com a dibuix,
responen ja del tot al tipus esdevin
gut tradicional en els naibs del nos
tre país: tant que, si no fos per la
data en ells estampada pel grava
dor, lo mateix podríen ésser aquests
naibs del segle xvii que del xvill o
del xix: talment s'és feta rutinaria a
Catalunya y a tc.t arreu la industria
de les car tes.
xen

13 lo teinps z3Igran etn
peradoz carles 1Rep be
frança fíll 1 rer pept:1
tila vna part t5fpanva la
ça los M0209: ebe acllla
traguee expellt lurínfael
ecruel feny olía, ifrabal
fioela ciutat ti viona vn
noble Ybaroper nci oð
doffre he lanço:bellínatge rcalbel emperooz:
eper 0411molt amat. 214fttenía p muller vna
moltnoblebona anomenada víana ftlla t3I c5
te be flandee:bircretae molt vírtuofa:/a qual
apzesbe bauereltat p fet anvsfeneinfantapa
vna filla moltbella: be 4fon feta gran felta:
e fon gímatelK nomenada Zffiana :efon Dona
daa criara vnanoble bona: quí 12auta vnafil
Laque )5-fabelfe beva4fon enlo feruev z3labtr
vtana críada.cilta vtana crefqueen tira beU
lefa faber be letres emufíca:4 marauellaera:
een totescofes fegons lo befígfeuera feruída
214ft oalfi 12auíaenfa terravn noble 12ome e

grá•línatge:p

domini aragonès.
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NAIBS

DE LA

Ro-1 xoTxo.

FÁBRICA

(Lifmi,.es 190

DE

PERE

a-b.)—

Fk,rwant part de la collecció de
naibs del difunt D. Josep Brunet y
Bellet (que fou després adquirida
per D. Salvador Babra), apareixen
dos fragments de sengles fulles ce
caites, estampades a les darreríes
del segle
Molt descolorides y
tacades d'humitat, havfen estat, se
gons sembla, clavades contra un
mur per presentar en l'altra cara
unes estampes més modernes, d'as.
sumpte històric; a les quals se deu
que s'hagin conservat les im
promptes dels naibs de què trac
tem,

molt més

interessants,

natu

ralment, lcr a nosaltres, que les
tampes mateixes.

es

tal vegada parlar-nos, si volguessin, les
sibitles que encara, en ple segle xx, abu
sen de la credulitat popular.
(1) Els quatre reis, els cavalls d'o
ros, d'espases y de bastos, les soles d'oros
y d'espases; els asos de copes, d'espases
y de bastos; els quatre dosos, y els qua
lres d'oros yde copes.
(r) Per error del gravador aquest
naib figura invertit o cap per avall, en la
nostra làmina (186 h).

207

Aixf y tot, aquests naibs d'en Pere Rotxotxo
ofereixen artfsticament res de particular. El nom
del fabricant apareix en l'as d'oros y al peu del ca
vall de copes (làmina 190 a). El cinc d'oros (que,
per cert, figura per dues vegades en la fulla 190 b),
reprodueix els dos bustos que ja trobem en els
naibs ab divises espanyoles del segle xvi (1). En
quant a l'as d'oros, presenta un escut d'Espanya, ab
l'àliga imperial. Tot plegat d'una factura deficien
tfssima, dintre el mal gust esdevingut tradicional
en materia de naibs.
La fabrica d'en IZotxotxo existfa encara a Bar
celona a començos del segle xtx, com ho demostra
l'esboç del rètol de botiga que es conserva en
l'Arxiu Municipal de la nostra Ciutat, corresponent
al període entre 1820 y 1830 (2)
no

NAuis
mina 19¢

203

BIBLI OFILIA

DE LA

FÁBRICA

DE

MATÍES SAVALL. (La

a)—El senyor D. Angel Aguiló conser
poder seu unes proves modernes, fetes, se
gons sembla, sobre les fustes autentiques, d'un joc
de naibs de principis del segle xix. Són quatre
fulles, de dotze cartes cada una, formant entre totes
el joc complet de quaranta vuit cartes usual en el
nostre pals. D'aquestes hem escollit les que ens ha
semblat que podfen oferir mes interès per a la làmi
na que publiquem: l'as d'oros ab el nom del fabri
cant
y un mal girbat escut d'Espanya; el cinc
d'oros ab la tradicional efigie dels dos Reis, que,
per l'època del gravat, voldrfen significar proba
va en

blement el

monarca regnant Ferràn Vil y la seva
esposa.
Per acreditar la fabricació barcelonina del joc,
el rei de copes ofereix el detall curiós de l'escut de
la Ciutat dibuixat en el faldó esquerre del vestit.
Per lo demés, el gravat d'aquests naibs és tot lo
vulgar que podfa esperar se d'una industria ja en
absolut encarrilada prescindint de tota preocupa
ció de caràcter artIstic.

Bibliografía

catalana del «Paris

e

Viana»

ha publicat ja sengles llistes
bibliogràfiques de Ilibres de caralle

IBLIOFILIA

catalans: el Tirant lo Blanch
el Par//nobles (I, 628), el
Pierres de Provenfa (1, 516). Avui
reunim aquí les notes relatives a altra producció
del mateix gènere, o sia el Paris e Viana, noveleta
de procedencia francesa, traduïda y publicada molt
dejorn en el nostre idioma.
ríes

(1, 455),

« Comença la historia de las amors
1) (Barcelona?
vida del caualler Paris e de Viana filla del Dalfi de Fran
ça. [Barcelona, per Pere Miquel, abans de 1495 (?)].
e

L'únich exemplar conegut d'aquesta edició, procedent de
la Biblioteca Aguiló, està en poder de la Biblioteca de l'Ins
titut d'Estudis Catalans, de Barcelona.
manca el darrer
full, que devia contenir lesindicacions bibliográliques, y per
això no es coneixen ab certesa el lloch y data de la impres
sió. Facsímils: BIBL., 11, 204-205.

2)

(Girona, 149.5)

•

Historia de las amors: e vida del

França. • (Co
lofó:) « Acaba la hystoria e vida dels dos anamorats ço es
del cavaller Paris e de Viana filla del dalfi de França, em
premtada en la insigna ciutat de Gerona a v de iuny any
Mil CCCC.LXXXXV..
caualler Paris: e de Viana filla del Dálfi de

Consta de 28 fulles sense numerar, en 8.. Sols se'n coneix
un exemplar (mancat de les fulles 4 y 5), en la Biblioteca
Reial de Kobenhagen. Facsímils: B1BL., II, 210-201.

3) (Barcelona, 1901) • Paris e Viana. M.CCCC.xCvij..
(Colofó: • Fon acabada de estampar la present Historia
de les amors de Paris e Viana filla del Dalti de França, per
tercera volta en nostra llengua Catalana, a cura e despeses
d'Angel Aguiló en la ciutat de Barcelona lo xxv de Octu
bre del any del

Senyor M.CM.ilij..

Fascicle de XXXIV fulls, en
text de l'edició número 1.

4) (Erlangen, 1904) • Der altfranzÓsische Roman Paris
Vienne. Von doctor Robert Kaltenbacher. — Erlangen,
Verlag von Fr. Junge, 19(14. »
et

Volum de VIII +394 pàgines. Estudi per demés interessant,
fet per un investigador laboriós y entès en la materia. 111
ha reproduïts per extens: el text francès de Pierre de la
Cypede, segons cinc versions manuscrites; el text català,
segons l'edició impresa a Girona en 1495 (número 2); y el
text castellà, segons l'edició•impresa a Burgos en 1524,
per Alonso de Melgar.

5) (Barcelona, 1905) • Histories d'altre temps.—Textes
transcrits en ortografia moderna y prece
dits d'una noticia preliminar, per R. Miquel y Planas.—Val
—
ter y Griselda. La filla del Rey d'Hongria. Paris y Viana
Barcelona, Publicació Joventut
plaça del Teatre, 6,
entresol, MCMV. »
catalans antichs

Volum de XX + 120 + (3) pàgines, els plecs del qual fo
ren repartits com a folletí als suscriptors de la revista Jo
ventut, a partir del dia 5 d'octubre de 1905 fins a la fi del ma
teix any. Constituí el nostre assaig de modernisació orto
gráfica dels vells textos catalans en vista d'aconseguir-ne
una major difusió, y pot encara ésser tingut com a volum an
tecedent de la collecció d' Historiesd'allre lemps (1), ja que
els mateixos textos s'han reeditat en el volum I de la dita
col'lecció, emperò restituint-los a•Ilur grafía primitiva.
Ab la mateixa composició d'aquell volum s'imprimiren
d'ell vint y cinc exemplars en paper japonès, ab la portada
diferent, y en aquesta el peu de 'Edició dels vinticinch• ab un
enquadrament gòtic que duti les inscripcions: .Estudiant els
textes vells refarèm la nostra parla; Qui llengua té a Roma

Hi ha també un segell ab els mots: •Studi-Patria-Spe
un número d'or
rança». Cascún d'aquests exemplars dugué
dre y el nom imprès de la persona a qui va anar destinat.
va.»

6)
a xvi

(Barcelona, 1909) • Novelari català dels segles xiv
— Paris
— Barcelona, MCMIX.
y Viana.

Fascicle de 64 pàgines, formant part de la Biblioteca Ca
publicada per R.
y Planas. Dóna el text de
l'edició número 1 ab el coteig de 'edició número 2, de lo
la
de
se
prioritat
l'exemplar
d'aquella edició
qual
desprèn
sobre el de 1495 (número 2).
talana,

(1) Així en els del fabricant Felip Ayet, de 1574, re
en el Museo Espafiol de Antigüedades, vol. III (Ma
drid, 1874), y en els que publica Mr d'Allemagne, obra cit.,
vol. I, pàg. 203.
(2) F. Carreras y Candi: La Ciulat de Barcelona en la
Geografla General de Catalunya (Barcelona, s. a), pàg. 814.

produïts

lletra gútica, reproducció del
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(1) Vegi's BIBL., I, 68,
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taula

oattetparuticil2ermitib

ccevii.

Oaucta pclagta
Oancr ponç

coc.,r4
ccc.rip,

ccoot.

Oanctpafunci.

Oanapciagipapa
Oancra pzarcata

Ouinquagefüna

euainagertma

quatretemp2eø.
eancta quíteria„
Oanct clutrfd?.
Oanct gunitt.
Zooquatre co2onato.
1R

ccettitl).
cccx,rotti

Imvít).
ettrv t).

eclicrvni.

cci>rvt.

45a net timotim.
atrtcl?a
Za tella oc ota fancto.
ese totealea anuncs.
Oanct tig000n.
Oanctatza
0anct3 taTcte.

tc,rtiO.
celti.

cdgx0.
alztrül•
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Oanctvincent.

Oanct vehaft
0anct valcntt.
Oanct vtoaL
arict vituse mobeft.
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tcviii.
Ircír
crrr.

'

5anct rernft confe1ro2.

rifr.
Za refurreak Dente fenyo:.
crir.
eanct remit
ectrvni,
e)els re? a oe
cccrrvt.

frva.

Oanct fteuemartyr.
0anet filueftoi.
Sana febailta mer.

Ocpruageftma.

0erageftma.
Oancrfcgon.

npii.
ntip.
Issti.

trtroti.
ktrtvn.
Ortül.

Zo ocuallamc ,t bei fanafpft. cr19.
4ber frares filll fai fetíciw. cIrriij.
Zos fet ponntn, 0.
0einct fimptict fauftint.
Sanct fteue papa.
Oanct fítto pa,,a,,
ccífp.
0anct iimpl?ozia
carnj.
Sana fatua e fautana,
cc;crxili),
0anct fimon e tuoet34,
clrx.
0anct (abomt.
ecc.
0ancta futana.
ecexv.

co

gratíao

71caba lo flozo fíctozum:
tret oe larten romg. empzé
tat enla
nutat

moltnoble eínfIgne

oebarçelona per

eltre 3oban rofenbacb al

baioeiberg. iPzi4
nter ota oel mes oc febzer.
cccc4c,íííj.
Zinp
many oc

£

anctti?ornaoapoftd.

atict ri?orna.s De contuberi.
Z os rre ; rcya Doncrit.

Xr.

nril

ritt.
bel tempe efe oeftuacio.
lurvn.
Zo trobamcnt oe trcá creu. crtvü).
Zo trobement be fanct fteue. cgc,14
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7) (Barcelona, 1910) • La historia de Valter e Ciriselda
arromançada per Bernat Metge. Seguida de les de la Filla
del Rey d'Hungría, Frondino e Brisona y Paris e Viana. Tex
tes
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originals auténtichs publicats en vista dels manuscrits
Barcelona, M.CM X. »

y edicions primitives. —

Volum de XX + 128 + (4) pkgines de 190 X 125 mm. Es
la reedició del volum [11 de la collecció Histories d'altre
lemps (vegi's el n. 5), al qual hi ha afegit el text de ¡ron
dino y Brisona, que no figurava en la dita primera edició.
Per al PARIS y VI ANA s'ha utilitzat el text del .Vorelari Ca/ala
(n. 6), suprimint-ne tan sols les variants y la numeració

marginal.

eeduli) pafcbate cu
cómento nton» rie
bziffentifnet Alarttnt 3uarrac contabn.
aunotationtbus.

Portada del

SF.Durit PascriALE

»

(Barcelona,

15)
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L'impressor Rosembach,

fou

prevere?

HEU'S aquí plantejada una de les tantes qües
tions que cal dilucidar respecte del més remarcable
dels nostres impressors primitius: Jou, en Joàn Ro

sembach, capellà?

En Sampere y Miquel, ab aquell seu habitual
arruixament, tan simpàtic y comunicatiu com poc
cientific y infundat les més de les vegades, no
dubtà en afirmar-ho, prenent peu d'un document
(una mena de cèdula de citació) estès a Tarragona
en
5 d'abril de 1507, en que ve qualificat de icle
ricum Barcinowe» el re
ferit Joàn Rosembach.
Y encara feu més en
Sampere: com sia que en
un altre
document, datat a
Barcelona en 15 de juny
de 1529, se tracta de mes
tre Joàn Rosembach y de

0,Eimenei,
jlbfferss mocuras furofirarís:
firbencias exuiro tib:ario2um:
fronri copias ferenítatem:
Cr fías sdamante plus polítus:

muller, tingué per na
turalíssim poder fer la de
ducció que el tal mestre
Rosembach «ens resultava
sa

tauo cuIrus reputeris:eleganrco,
lllunc C9 oepofiro firu venuflus:
111unc pulcberfpeciofus:et t)CCO2U9
e U0 Vrernbccctpprcrc vuini,
iboc pzeflans b abítu fo:um frequent3:
Sic tbis venerabaisper omnes

Eonuenrusbomnium peritío2un.

fufdpient nurus:marin:
klfbatronacpuerice,:virginefq3
re

.ZICecri Fidíum fono facrarum.
lectot Venerctrozbuncpoetcm.
641e,

clergue que havfa can
viat la sotana pels pan
un

talons ».

Establert això, lo de
ja va venint per ell
mateix. El nostre impres
sor, ajudici d'en Sampere,
hagué de portar, abans de
més

1507, per una temporada
menys llarga, una
vida irregular: era un sa
cerdot sacrfleg, que vivfa
ab una persona de l'altre
sexe.
El document del
susdit any, segons opinió
d'en Sampere, degué venir
a solucionar
aquest estat
irregular. El fet mateix de
que la causa tos tramitada
a
Tarragona és indici
més o

(sempre segons en Sampe
re) de que ella era tarra
gonina; si bé més enda
vant se contradiu y opina
que la muller podía ésser
de Perpinyà.
Partint del fet que la
situació d'en Rosembach

reocrii eedulij poeteelafcbale cum reriquís dufdem opurculís
que exrant ainnine confchpra cum purapbuift in toco rnffio
aliozes 2e1q.Znronij lilebufrenfts:cumT annotarionibua

tafarrini3Juarrse Eanrabzi3mp2eirtíZarcinoue per
3Jounnem R ofembacb impzeffog. tifitgentiffunum
,Anno fulurts Eb2dtrzne,1afb..):v.feeliciter

fununrur.Eartigauinpunxírbifpunicwino
rerpunxit

queda
Miquel

c SEDULII

encara

una

d'impressor

escut

que
Rosembach en
els colofons d'alguns dels
seus llibres del segle xvt.
La marca en qüestió

posà

en

escut que por
cabria acompanya

presenta un
PASCHALE

(Barcelona, 1515)
12-1910

weeINI

veu

relació entre el document
ja esmentat y la marca o

ta una

Plana final del

regularisada en
Sampere y

el Sr.

1507,

da de tres roses,

sostingut
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mor3francifcorouar:01
06tdo aldluitriftimoy
reuerédIffimofenvoz
DótnriqueocUir
dóa obirpotill3ar

celonaraluínít
nccapitulo.

Tovar: CLIBRO

DE

MÚSICA; portada (Barcelona, 1510)
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yalrí be fus fenrdanresmultíptícando a.83.Debaxo
ama

en

afftoe las orras ferneíResycon tales efpeciasy fus femeíantes cs

1?ecl?a compufidony congregacíonta qualpzopiamente es annoniapoz
la ra3on,fufo oíd?a.Za compufícíonOC quarro bo3es fe ozdenabdta ma

nera figuienteque eftando tacontra

La

bara.33.0ebaxo Dettenoz la contraal
ef1ara.33.o.4-a.dicíma OCI tenoty d típte.63.que fera.53.0e tacontra ba•
o..

bel tenozque fera.toa.De lacontra baFa. y fi tacontra baFa eftara

quinta baxo Del tenozlacontraaltapuede eftar.43.encima quefera.B4.De
la baga o.31.baxo o el reno: fera.33.0da baxa:d típiepuede eftar.63.0dre

nozque fera.lo3.Delabara o.sa.oet tenozque Oda bai:3•12Vera femdante
ala quinta.!fitando lacontrabara octaua DebaFo Dd tenoz lacontraalta
puecle citar o.+3.oebaro OCI rai02 que oda b4a fera.s3.o.34.encímaDdte
noz que Delabara fera Jo3.o.s3.encima Dci
tenozque beta baxafera .124
Si lacontra alfa eilara.+1.Debaro Del tenoz. 5.3.ençím4De ta bara d ripte
puede dtar.33.o.s3.0.53.ençima oel tenozby filacontraalta ellara.33.o.s1
encima oci tenez d típlepuede cflar c.s3.o.33.o.u3.y afficonfíderando 1as

on:aserpecías fancianteof?ecf?as oellas pgregaaonguardando los ritos

Delas ozdínacímesen:las ct ufutas e losmodos como DIcI2o ca
fera12cP

d2a naturaly Debita comp ufícion.

gZi..apzerente obza fuecompuefta poz molren francífeo too
uar ocla rília cOareía mpámídaen la infigne
abdad oe »arçetona poz maeare 3ohaniofc
bact? aleman a.v.oe3aneroanyo oemil p.
quínientaa 7 ote3.

Tcvar:

LIBRO

DE

MÚSICA; plana

final

(Barcelona, 1510)
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per dos cérvols. En l'enquadrament se llegeix: Cor
mundunz crea in me Deus et spiritum rectum innova
in visceribus meis. Y el Sr. Sampere no dubtà en
fer, a propòsit de la marca y de la seva llegenda,
els segiients comentaris:
«La gran disparidad de las marcas»—és a dir,
entre aquesta y les altres usades pel mateix impres
sor—«indujo á Méndez á suponer si se trataría de
dos Rosembachs, padre é hijo. No cree esto el
Dr. Haebler, y, en cambio, cree que «en esa se
»gunda marca hay una alusión á algún suceso im

»portante de

su vida
«Claro está que esta alusión hubo de verla el
Dr. Haebler en el singular empleo como mote ó
lema del escudo de Rosembach del versículo Cor
nzundum del Salmo 50. Que un impresor diga: «Un
»corazón puro crea en mí, ¡oh, Diosl y el espíritu
»de rectitud renueva en mis entrañas», esto no
tiene sentido. Pero sí lo tiene considerando al clé
rigo que, una vez purgada la falta cometida, se
siente redimido por el castigo, y, libre de respon
sabilidad, su corazón ve ante él abiertas nuevas y

rectas vías.»

«Pero el Dr. Haebler ha dado una explicación
uso de las armas de Borgoria—és a dir, l'escut
sostingut pels cérvols—por Rosembach que debe
aceptarse, en cuyo caso el escudo del Salmo no se
empleó hasta 1519; y, en efecto, yo no sé que se
haya probado su uso para arios antes. Los libros
de que ahora vamos á hablar no lo usan. En suma,
el escudo del Salmo hace indudablemente alusión
por medio de éste al fin de la vida irregular
que llevarta. Rosembach durante más ó menos

arribà a conèixer el senyor Sampere. Aquesta data
resulta massa tardana per a donar versemblança a
la relació que en Sampere vol que tingui aital mar
ca ab el document de 1507, indicador de la suposa
da conversió d'en Rosembach a la recta via. Y, en
canvi, és massa prematura per a la suposició del
Dr. Haebler, de què l'ús de l'escut de Borgonya fos
una concessió de Carles V a l'impressor barceloní,
ab ocasió de la vinguda de l'emperador a la nostra
Ciutat.
4.a y darrera. L'escut suposat de Borgoña po
dría no ésser altra cosa (y no ho és, al nostre en
tendre), que una marca parlant del nom de Rosen
bach: rosen, les roses.
Aquestes objeccions podríen molt bé quedar
destruïdes davant d'altres documents de què no tin
guéssim noticia. Per aixó (com per altres qüestions

igualment interessants) és que té una gran impor
tancia l'estudi bibliogràfic de les produccions del
nostre impressor; treball en què venim ocupant-nos
ja fa algún temps, y per al qual acoblem en aques
tes planes (vegin-se 208 a a 212 h) nous documents
tipogràfics sobre els que ja dúiem reproduïts.

del

tiempo.» (1)
Fins aquí ha parlat el senyor Sampere y Miquel;
al seu enginyós sistema s'hi poden oposar des
d'ara les següents objeccions:
r.a
En cap colofó d'en Rosembach, en els
llibres de què fins ara tenim noticia, ni en cap do
cument dels que publica en Serrano y Morales, no
es troba la més petita allusió a la suposada condició
religiosa d'en Rosembach. Se l'anomena quasi sem
mes

pre mestre Rosemback, y prou.
2.a
En l'únic document (el de 1507) en què
se l'anomena clergue, és també donat aquest qualifi
catiu a un tal Pere Rossell, que resulta ésser verbe
raterum, això és, assaonador o pellaire. Car en
efecte, segons consta en molt diversos llocs, el títol
de clergue en aquella època no era pas sempre si
nònim
era molt sovint atribuït als seglars

deprevere;

el concepte de persona lletraferida.
3.a La marca dels cérvols y del Salm, de què
és feta qüestió en aquest cas, apareix ja en una e.J
tampació d'en Rosembach de l'any 1515 (2), que no
en

la imprenta
(1) De la introducción p establecimiento
en las coronas de Aragón y Castilla (Barcelona, 1909), pa
gina 327 y segeents.
(2) B113L., 11, 209.

Enquadernacions
dels

segles

castellanes

XVI y XVII

les planes que segueixen,
serie d'antigues relligadures, exe
cutades a Valladolid, probablement,
des del darrer quart del segle xvi
als primers anys de l'immediat. Quasi
otes foren fetes damunt de cartes reials de conces
sions nobiliaries, y constituíren, per lo tant, el
tipus d'enquadernació castellana sumtuosa d'aquell
període. Enumerarem compendiosament aquests
vuit exemplars:
Lamina 216 a. EJECUTORIA DEL MONASTERIO
DE RIOSECO (manuscrit de 5577). Enquadernació
de pell negrosa, ab ornamentació gofrada, o sia
sense or; enquadraments d'orles ab petits busts y
rectangle central contenint un petit lleó coronat.
Dimensions de la tapa: 31 X 25 cm. Exemplar de
RESENTEM en
una

l'Arxiu Històric Nacional de Madrid.
Lamina 216 b. CARTA EJECUTORIA DE HIDAL.
GUtA DE HERNANDO DE VILLALOSOS DE LA VILLA
DE GANOVILLAS (manuscrit de 1612). Enquader
nació de pell groguenca, ab ornamentació gofrada;
floró central, petits lleons, aucells ab berret, y, al
llom, cors travessats de sagetes, en or. Dimensions
de la tapa: 32 X 21 cm De la llibrería de D. Sal
vador Babra.
Làmina 22() a. Coberta d'una EJECUTORIA, de
Valladolid, en pell vermella ornamentada d'or;
losange inscrita en un quadrat, acompanyada d'al
tres elements decoratius:

12-1916

flames,

balustres, florons,
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Reapareix
sagetejat. Dimensions de la
tapa: 30 X 22 cm. De la col lecció Rico y Sinobas,
en la Biblioteca Nacional de Madrid.
Làmina 220 b. SENTENCIAS Y CARTA EJECUTO
RIA DE HIDALGUÍA DE JUAN MORENO, DE LA VILLA
DEL VILLAREJO DE SALBANES (manuscrit de
1577).
Enquadernació de pell fosca, ab ornaments dau
rats; enquadraments d'orles zoofóriques; monogra
ma central JHS , y, en l'orla exterior, elements
solts, vegetals y animals. Hi ha també el cor tra
vessat de fletxes. Dimensions de la tapa: 33 X 21
centímetres. Exemplar de la llibrería de D. Salva
dor Babra.
Lamina 224 a. CARTA EJECUTORIA DE HIDAL
GUÍA DE JUAN DE TORRES, DE LA VILLA DE QUERO
(manuscrit de 1602). Enquadernació de pell gro
guenca, ab triple enquadrament daurat (una de les
orles és zoofórica); centre decorat profusament:
lleons, aucells, testes humanes, fulles, florons. Mi
des de la tapa: 31 X 21 cm. De la llibrerfa de don
Salvador Babra.
Làmina 224 b. EJECUTORIA DE LA FAMILIA CA
LATRAVA
(manuscrit de 1598). Enquadernació de
pell groguenca, daurada ab ampla vora exterior
semblant a la de l'exemplar d'enfront
(224 a), y do
ble circuit interior també d'igual dibuix zoofóric
que aquest; al centre, àliga heràldica coronada,
acompanyada de lleons, també coronats, y de pelf
cans. El llom, decorat en forma d'escata o arma
dura. Dimensions de la tapa: 32 X 22 cm. Exem
plar de la llibrería de D. Salvador Babra.
Làmina 228 a. EVANGELIARI (manuscrit del
segle xv1). Enquadernació de pell fosca, ab deco
ració daurada; triple enquadrament, ab els matei
xos temes decoratius de les dues
enquadernacions
anteriors (224 a- 6). Dimensions de la tapa: 34 X 24
centímetres. De la Biblioteca Nacional de Madrid.
Làmina 228 b. EJECUTORIA DE HIDALGUÍA DE
ALONSO DE SALZEDO, DE LA VILLA DE ARENAS
(ma
nuscrit de 1593).
Enquadernació de pell groguenca,
ab daurats: doble orla; centre ornamentat
profusa
ment ab florons diversos. Mida de cada
tapa: 32 X
22 cm. De la Ilibrerfa de D. Salvador Babra.
el

etc.

cor

L'anàlisi dels ferros de daurar utilisats

en

tes

ciats cronològicament

d'aquell, són els que se'n van
barroquisme que esdevingué la carac
terística del Renaixement espanyol.
Fet y fet, els temes o ferros que s'hi manifesten
queden reduïts a sis orles y a
una
cinquantena de florons o
elements de composició. Enca
ra, per la seva grandaria, podem
més cap el

considerar l'orla n.°
floró; quedant limitat

tot y romanent bastant fidel al seu
primitiu.
al nostre
ésser el
representat en 216 a, el que més sembla conservar

Aquest,

entendre, degué

tipus

l'imprompta

del gust renaixentista d'Italia. En
l'extrem oposat, hi posartem els dos exemplars
224

a

y 228
Vot. II.

b,

que,

no

essent

un

aques

totes aquestes obres, hem de conve
què, servint se quasi sempre dels mateixos
s'esforçà l'artista en trobar-hi varietat d'apli

ferros,
cacions,

com

a

IX

(1577 1612)
en

i

cinc úni
cament el nombre
de les rodes de què
disposava el daura
dor castellà. D'a
questes, la n.° 3 és
de tema floral; les
números 5 y 6 sbn
de tema zoològic, a
què tan aficionats

enquadernacions posa de manifest el gran pa
rentiu de totes elles, encara
que sien prou diferen
ciades entre sí per la disposició dels susdits elements;
si fou, com
sembla, un mateix obrador de relligat
el que produf en l'interval de trenta-cinc
anys
nir
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pas els més distan

(1)

(2)

(3)

a Catalunya per aquell mateix temps;
y les n.08 2 y 4 són de l'istil que podrfem dir-ne
neoclàssic (trofeus militars greco-romans en l'una,
bustos de reis y de guerrers en l'altra). Aquesta
varietat no impedí que (excepció feta de la n.° 2,
que només apareix tota sola en 216 a y 216 b)
fossin sovint combinades entre elles. Notem, de

fórem també
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216 a

c

EJECUTORIA

DEL

MONASTERIO

Enquadernació
(Ar.riu

DE

RIOSECO'

de la mateixa

Histórie Nacional de

(Manuscrit
època

Madrid)

de

1577)

-•••••

216 b

<

CARTA

EJECUTORIA

DE

HIDALGUÍA

DE

HERNANDO

(Manuscrit
Enquadernació de

DE

de

VILLALOBOS,

1612)

la mateixa

època

(De la llibreria de D. Salrador Babra)

DE LA

VILLA

DE

GANOVILLAS»
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‘m.:024
■4 ;0 •)9i~

41%
■•■04w

)4;e21QV~Z.Wilb#4;14
(5)

són el cor

144341

t4n4
aquestes

que les dues orles

vertical,

pretació especial més

la extrictament
núme
ros 20 a 44 són estili
y, per fi, els n.os 45 a 52,

decorativa; els

neoclàssiques,

n.os 2 y 4, són de dibuix

al

no

que

(6)

passada,

fletxat,

creiem haver
de donar cap inter

qual

sien

o

cosa

poc

freqüent

en el decorat de les enquadernacions.
Sobre els ferros petits o florons, hi ha poc a dir:
els n.os 7 a 16 són zoológics, alguns dels quals
(r r, 15 y 16) com elements deslligats de les ja co
negudes orles zoofóriques; el n.° 17, testa de gue
a un tema de l'orla n.° 4; els n.os 18 y 19
rrer,

respón

sacions de temes vegetals;
són elements diversos de composició.
No ens fóra difícil anar senyalant
entre

aquests elements

analogíes
apareixen en en

y els que

italianes del segle xvi. La influencia
s'era encara deixat sentir gaire per
aquest temps en el nostre país; y el gust italià del
Renaixement sembla que basta a explicar el caràc

quadernacions
francesa

no

(31)

(30)

(36)

(32)
(37)

(33)

(34)
(39)

(38)

tsrl

PfZt

)(
(1)))

(41)

>0•01 "r
(23)

(21)

(25)

(48)

(26)

(44)

(46)

(45)

(22)

(43)

(42)

(49)

(47)

100I 013
tro)

(51)

(52)
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d'aquest grupu d'enquadernacions que acabem
d'estudiar suscintament.
ter
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Catalunya

no sap encara si 'Is tudescos han tingut tort ó
martirisar à la Belgíca (1); nosaltres, com à Cata
lans de Fransa, tenim entès que '1s boches son ttnos trabu
rahó de

Internacionals, y que no 'n podrem mes sentir ni la
flayra. Y vos mateix, no vos l'ha calguda fer posar peu à
rotlló? (2) La Veu es una barraca, ab un esprit de boutique
cayres

Correspondencia

del Rosselló

que

planes de la revista Monta
nyes Regalades (1), de Perpinyà, el dis
tingit literat En Juli Delpont ens di
rigeix la següent lletra, que reproduim
ab gust deferint al desig del nostre

Es

de les

comunicant; aixt

com
•

desdiu del bon renom català.
»Ab tots los altres amichs nostres de

20

d'agost

de 1916.

tradicio

'De Fransa ó bé d'Espanya
'Una y altres som germans:
'No '1 trenca una montanya
'L'amor dels Catalana..

també la nostra resposta.

Perpinyà,

Catalunya,

nalistes ó normistes, amichs erem, amichs serem... mes que
may, ja que servem la dita del sant home de Mn. Cinto:

'Deu vos guart, molt apreciat senyor meu, y cregueu
bon servidor vostre. —J. DELPONT. »

me lo

Senyor Ramon Miquel yPlanas, à Barcelona,
» Molt apreciat Senyor: Quan vaig rebre, dies passats,
lo derrernumero de la vostre preuhada revista BIBLIOFILIA,
mi mateix tenihi apuntat una nota sobre 'I Pastis de l'orto
gra/la catalana, y Vos seu posat, à n'aqueix numero, los
vostres articles sobre de la Cisma ortograflea; donchs, pas
tis ó cisme, sem d'acort sobre del mal; no 'n sem mes sobre
del remey.
» Vos,
preniu la defensa de las noves normes; M. Cal
mette, de la Facultat de Lletres de Tolosa, es pera la orto
grafia literaria tradicional (2), que convindria retocar, no
més, pera la unificar, sense la regirar ab unes novetats fone
ticas, que fan mal als ulls y que may seran literaries. Vos,
pleydejeu pera treure las h de rahó, vehi, ycambiar la y con
juntiva pera i (escriuriatt, també, aigiies, veY.,); M. DanoY,
professor de Llengues, à Rosselló, s'estima mes mantenir
las h y las y, y se deixar de ü y i. Y sem una colla de rosse
llonesos que seguim aqueixa ilaca.
» Donchs,
per are, cadun escriu com Ii vé mes à bé, y
contre d'una ortografia ne tenim dues.
'Mes ab qui sem fet la creu, à Rosselló, es ab la 'colla
boche, de mossen Alcover, ab la colla germanofila de l'Ins
titut d'Estudis Catalans, y ab La Veu de Catalunya. Aqueixa
guerra, hont ja tants de Rossellonesos han mort, no la po
dem mirar ab los brassos penjants y l'esquena parada: nos hi
cal tornar. Qui me la fa, me la pagarà. La colla de mossen
Alcover, son aquellos cap-pelats de Schaedel, Holle, Krue
ger, Salow, que van venir à Rosselló, fins dins las nostres
cases, à fer filologia d'avans-guerra, y are à falta de poguer
tornar ab canons y metralladores, torpedejen los nostres
bastiments, y 'Is vostres, desde Barcelona à Cap de Creus
y à Provensa. La colla germanofila del Institut, es la de qui
parlava lo numero d'Iberia, del 3 de juny passat (3); l'hi
deixem de mes, per compte, las Li yï, que may las usarem à
Rosselló, ja que nos... puden massa à von Billow y à von
Klück; prou bochericstenim ab lasde la guerra per mor que
no n'hi afejim cap mes, per filologica que
sigui. La Veu de

més que un acte de probitat literaria:
aitals articles foren escrits y publicats en un diari
local ab el propòsit de conciliar les dues tenden
cies ortogràfiques, quan aquestes no havien
palesat
encara la llur ruptura. Posteriorment s'és fundada,
com sabeu, l'Aeademta de la Llengua Catalana
pels
elements contraris a les «Normes» de l'Institut
d'Estudis Catalans. D'aquella sóc jo, actualment,
membre secretari, per què vaig creure que el meu
lleal concurs, mogut d'aquell mateix esperit conci
liador, podía ésser d'alguna utilitat als excellents
amics que formen l'Academia. Y mentrestant servo
ab igual llealtat y desinterès les més cordials rela
cions d'amistat ab persones que formen part de
l'Institut y que se'm mostren tothora deferents.
iSijo
us digués com voldría
que tots aquests amics meus,
els de l'una banda y els de l'altra, trobessin la ma
nera d'entendre's y de fer per a sempre més les
pausl
»Tocant als germanófils de Catalunya, la qüestió
ja em resulta, també a mi, sumament desagradable.
Tinc expressats, des del principi, a BIBLIOFILIA
(4)
els meus sentiments sobre aquesta guerra que duu
pertorbat el món, y deploro que aitals sentiments
no sien els de tots els catalans.
Mes, així y tot,

(1) Any I, n.° 11; pàg. 212 y segiients.
(2) Vegi's los números juliol y agost de Montanycs Re
galades.
(3) « Un poco de extratieza.-- Al escuchar ciertos nom
» bres, sobre
todo el del señor Eugenio Ors, nos miramos
un poco extrañados. Los
pocos germanófilos que constitu
»
la
yen
excepción entre nuestros hombres de letras, tan
»
se limitaron a decir, confusamente, las exce
francófilos,
» lencias
alemanas. Tan sólo el seiíor Ors tuvo siempre
'para todo lo que nos apasionaba una mordedura. Actuaba
de director espiritual de las bandas germanófilas, sobre
» todo de la banda
libresca anidada en el «Institut d'Estudis
• Catalans».
¿No era lógico que se prodnjese una alboro
• tada
extrafieza,
sólo la fuerza del momento mantuvo
que
» en la
discreción? » (pág. 8).

(1) 'El que escriu aquestes ratlles, tot guardant en el
.fons del cor el séu íntim sentir personal, car el té, com tots
'els altres homes, segueix en la seva posició allunyada de
'tota fobla i de tota filia relacionades amb la guerra. Com
'a home, subjecte per tant a apassionaments, no s'atreveix
a judicar amb serenor aquesta gran Iluita en la qual han
» intervingut tants i tan diversosfactors; com a nacionalista,
» no es creu encara amb dret
d'opinar, fins que pugui veure
• d'una manera clara, que respongui a
esplícites declara
» cions de probable compliment, la influencia que
puguin te
» nir els resultats finals del conflicte en la vida de les nacio
nalitats opreses o esquarterades. —J. MORATÓ y GRAU.»
(!) Vegi's BIBL., II, 103.
(3) BIBL.,14, 106.
(4) BIBL., I, 600 y 666.

La nostra resposta:

Senyor En Juli Delpont, Secretari de la Redac
Montanyes Regalades, a Perpinyà.
»Benvolgut senyor: Corresponent ab gust a la
vostra estimable Iletra del 20 d'agost, començaré
fent-vos remarcar que la publicació a BIBLIOFILIA
dels articles rubricats La cisma ortogràfica
(3) no
ció de

representa
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a la
que concediu una importancia excessiva
icolla boche de Mn. Alcover»;
que vós anomeneu
com no té tampoc cap transcendencia el que hi
alguns germanófils a l'Institut d'Estudis Cata
crec

hagi

lans y a La Veu de Catalunya.
»De Mn. Antoni Alcciver puc dir-vos que és una
boníssima persona. La seva germanofilia (que no
té rès que veure ab els seus estudis de filología,
no és, al meu entendre, sinó un
molt

estimables),
religiós tan poc evangèlic com inoportú.
»Quant a l'Eugeni Ors, no arribo a explicar-me

trop de-zèle
el

seu

desamor

a

la França, que hauría pogut

apendre a estimar el qui, com ell, ha viscut a París
he
alguns anys. A manca d'altra raó plausible, joaixó
acabat per imaginar me que déu haver-hi en
alguna greu ferida d'amor propia:
L'Tblt l

vait la rage
onnage...»

P

diu

en

Diàleg
L

de la Guerra

DOCTOR.

113on dia, estimat artistal
capficat damunt
geogràfica? J3er ven

esteu fent aquí,
carta

d'aquesta

tura haveu deixat

de banda les

vos

teles, per invadir els dominis de la
• us veig posant la vostra art al servei
cartograffa?
de la ciencia, • fi de proveir als navegants de cartes
tres

marines com les que en Cresques y en Vallseca pro
dtriren segles ha, on eren representades al viu les més
• ignorancia dels antics y la
grans meravelles que
havía
llur supersó
repartides a gratcient per to
tes les regions ignotes del nostre planeta...1
L'AwrisTA.—No, amable lloctor; no faig, ni em
lo que penseu: estic, senzilla
proposo fer, rès de
ment, seguint el curs de la guerra damunt del mapa.
EL DOCTOR. — Comprenc el vostre interès. Els
Balkans
darrers èxits de les tropes alemanyes als
culminant
hem
assolit
el
creure
punt
deixen
que ja
Crec que som • al mo
d'aquest tràgic conflicte.la Rum•ní•
rnent decisiu: invaclida
(que aixt haurà
rebut el càstig de la seva traIció), y els exércits
és d'es
d'en Mackensen avençant sobre Odessa,
acció del generaltssim Hin
perar una immediata
la ca
denburg sobre Riga, amenaçant, de passada,
considerar
a
degui
pital de Russia, per que aquesta
se definitivament eliminada del joc. En aquestes
estarà convençuda de

condicions,

l'Anglaterra ja

què no hi pot rès, y deixarà que Alemanya resolgui
ab França les noves fronteres del Gran Sacre Imperi
Romà Germànic. Belgica, víctima de Parruixament
cavallerós d'un rei massa jove, tindrà la tutela que
necessita, y quedarà en l'avenir amparada per un
gran Estat que la guardarà a cobert de tota agressió
forastera. Quant a Italia, no crec que siz de plànyer
si paga ab una resignada sotsmissió (y les degudes
garantíes, s'enten) la seva pretensió folla de pres
cindir dels seus antics al.liats de la Tríplice, als
quals devía la seva prosperitat y engrandiment...
•
L'AaTisTA. — ¡Per favor, amic meu!
seguiu
per aquest camí, ni em digueu rès més... Déu faci
que rès de lo que heu dit • tingui efecte. INol lAle
manya dèu ésser vençudal lAlemanya serà vençudal
Altrament, caldria dubtar de Déu y la seva justicial
DOCTOR
Rive Marta purissima! (2uè
escolto? ,i,aleshores sou vós un furibond

;Perdoneul iperdoneul Vos creia,

Le pauvre diable de Volta ire.
»Finalment, d'en Josep Morató, a qui jo aprecío
amic
molt, crec poder assegurar-vos que és un bon
de la França. Mes, com La Vell té molts suscriptors
entre els tradicionalistes militants, crec que d'aixó
retreieu no digués franca
ve que en l'article que
ment tot SSSpensa. A La Veu, per lo demés, hi
apareixen articies ben favorables a la vostra causa.
»Sóc, de tot cor, amic vostre y servidor,
com se
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francament, menys

apassionat, al parlar-vos com us parlava. Si hagués
cregut que podía ferir els vostres sentiment
posar-vos, imparcialment, una meva opinió...
—
L'ARTIsTA.

Córn?

m'heu dit que éreu

germanófil convençut?
EL DOCTOR. — iDe

cap maneral No, no vos he
dit semblant cosa. Sóc neutral, estrictament neu
tral. Encara que, a dir veritat, no puc amagar-vos la
meva admiració pels alemanys
per la ciencia ale
manya, vull dir... ;Ja em compreneul Sóc neutral, per
què crec que, acabat el conflicte y restablerta la pau
en mala hora torbada per la falacia anglesa, el món
recobrarà el seu antic nivell y tots els pobles de la
terr a continuaràn treballant pel progrès y la cultura.
Guardeu- vos
L'ARTISTA. — Cultura , dieu?
• pesar de totes les vos
motl
Vós,
germanófil
aquest
tres protestes de neutralitat y pacifisme, no podeu
anomenar la cultura sense pensar en la kultur ale
manya. Y jo abomino de semblant kultur y dels que
l'han portada al món. Abans que aquesta kultur,
prefereixo el selvatgisme dels pobles més atras
sats de la terra. Al menys, aquests no posseeixen els
medis de fer mal que tenen els vostres selvatges

ultracivilisats, aquests

vostres

superhomes

que

as

sassinen científicament
EL DOCTOR.
ICalmeu vos,

amic, calmeu vosl
vostres paraules són d'un
divagantl
iLes
lEsteu
home fóra de senyl iRenunciar als beneficis de la

civilisació, al benestar que la civilisació procura,
als refinaments de la nostra civilisació...! Aixó, dit
1cas
és inc5
per un arlista com vós,

quadres

l'home de les cavernes?
necessitat tenen dels artistes els
pobles de civilisació rudimentaria? Aixt és com us
la vostra obra.
negueu a vós mateix y repudieu
meva obra? J-lauría la més
L'ARTISTA. —
afortunada de les meves pintures estalviat de des
faría dels vostres
Més

encara:

trucció la Catedral de Reims, si hagués estat prote•
gida, a l'ensems que tantes riqueses d'art, sota
aquelles naus cent voltes venerables? Quina bar
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comparable a la dels vostres germànics,
que no respecten els monuments que han respectat
els segles y que cent generacions han consagrat ab
la llur admiració?
DOCTOR.
¡Què voleu! Deplorable és, molt
deplorable, la destrucció de tresors de tan gran
valua. Mes la guerra és la guerra, y les necessitats
d'una lluita a ultrança...
L'ARTJSTA. —
també creieu que la
necessitat és l'única determinant de les accions hu
manes, fins per a l'home civilisat? Aixt, vós coincidiu
ah els alemanys, tenint de la civilisació un concepte
estrictament material. Quina civilisació és aquesta,
que no respón a una idea de perfecció moral y no
proclama el predomini de l'esperit? Vós me parleu
de les necessitats de la guerra y trobeu justificats els
contrafurs que per satisfer-les realisen els pobles en
lluita. Jo us diré que la pau és la necessitat suprema
de l'home civilisat, y que totes les demés tenen dins
d'aquella assegurades les vies per a llur realisació
Ilegítima. En l'ordre col lectiu, les societats d'homes
lliures tenen també regulades les Ilurs relacions per
les lleis internacionals, y en aquestes és reconegut a
cada poble el dret d'assolir per camins lícits el seu
major benestar. Unicament un poble oprimit té el
recurs de cercar en la violencia el millorament de la
seva sort. Mes
apel.lar a la guerra un poble lliure
per a obtenir ventatges sobre els altres pobles, és
un crim de lesa humanitat. En això coincideixen la
moral individual y la moral col.lectiva, diguin lo que
vulguin en contra els filòsofs de la vostra escola
teutònica.
EL DOCTOR. — 10h, santa ignocencia 1 1\.lo
barie és

compreneu que la vostra concepció de la moral
collectiva és una ittopta? Els homes sempre han
estat iguals, és a dir, homes, no àngels. Y no heu
d'oblidar que els pobles se mouen per impulsos
ètnics; y aquestes impulsions collectives i incons
cients són les que determinen avui el predomini
d'una raça y d'una civilisació, que demà serán de
rrocats, en benefici del progrès, per un altre poble
ab una civilisació més avençada.

L'ARTISTA. —¿Així vós voleu dir-me que l'Ale
manya actual representa un estat de supercivili
sació y que és un impuls inconscient,
diguem-ne
providencial, el que l'ha duta a fer la guerra als
altres pobles?
EL DOCTOR. — IQuasi us diré
que sil Escol
teu•me ab calma: No em negareu que l'Alemanya
era, al moment d'esclatar l'actual conflicte, el punt
de convergencia de totes les activitats humanes en
el triple aspecte del pensament, de la ciencia
y del
treball. Passaré ràpidament pel primer, que vós,
home d'imaginació, deveu conèixer de sobres; y em
concretaré a recordar-vos que les doctrines de
Kant, de Fichte, de Schelling, de Hegel, de Scho
penhauer y de Nietzsche, han forjat el pensament
filosòfic contemporani, que darrerament, y gracies
sobre tot als alemanys, ha pogut beneficiar-se del
VoL. II
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de les ciencies biològiques per a l'estudi dels
transcendentals de la nostra existencia...
L'ARTISTA. — Permeteu-me que, interrompent
vos, us digui que prefereixo als vostres filòsofs
alemanys els meus pensadors francesos: són niés
clars. Y, a pesar de tants filòsofs com haveu anome
nat, els alemanys no són sinó uns perfectes segui
dors d'Epicuri. La filosofía teutònica sempre m'ha
semblat el fruit d'una digestió penosa, operada en
tre els densos
vapors de la cervesa.
EL DOCTOR. — Seguint el vostre símil, el pen
sament francès deurfa semblar-vos, com la escuma
del xampany, inconsistent y efímer...
L'ARlisrA. — Emperó subtil y lluminós; y, so
bre tot, generós y optimista. Mes, seguiu, seguiu la
vostra
apología dels teutons.
EL DOCTOR. — Els treballs dels homes de cien
cia de l'Alemanya són en tots els ordres dignes
d'admiració: ningú com ells ha portat a tal perfecció
els mètodes experimentals, que són l'honor de la
ciencia moderna. En els dominis de les ciencies
físico-químiques ningú ha arribat tan enllà com els
alemanys; la química, sobre tot, els és deutora dels
més remarcables avenços realisats en l'espai d'un
segle; y la medicina ha obtingut, gracies als estudis
practicats en els laboratoris d'Alemanya, novells
recursos per a guarir les malaltíes, com podría pro
var-vos-ho si vingués al cas Recordeu només que
Koch, que Ehrlich eren alemanys...
L'ARTISTA. — Mes Lavoisier, Pasteur y Berthe
lot, són noms francesos!
EL DOCTOR. — Feu memoria només dels tan
tíssims productes farmacèutics que sols Alemanya
sab preparar y envfa arreu del món. Com igualment,
en un aspecte estrictament industrial, no hi ha avui
manera de prescindir dels colorants de procedencia
alemanya, ni de tantes altres drogues que d'allà
ens vénen. La maquinaria alemanya és també la
més perfeccionada de totes...
L'ARTISTA. — Emperò els inventors són quasi
sempre anglesos o francesos.
EL DOCTOR. —
què us diré de la organisaci6
del treball? Es allà tan completa, que la producció
en tots els ordres de l'activitat supera a la de qual
sevol altre país. Tampoc en els estudis d'historia
ningú supera als alemanys, fins al punt que els mèto
des per ells establerts són seguits arreu pels erudits
y estudiosos, car són els únics que poden procurar
una coneixença segura dels fets, allunyant-ne el
factor variable de l'apreciació individual. En aquest
sentit es que avui aquí ja trobem superior un Me
néndez Pidal a un Menéndez Pelayo y fins a un
Milà; avui l'investigador apunta fets, els ordena, els
analisa, y deixa per als altres el treball d'una síntesi
provisional, que noves adquisicions en l'ordre de ca
da estudi hauràn de fer cent cops renovable. L'an
tiga escola pretenía, ab la coneixença d'alguns fets,
anticipar-se a la coneixença dels altres, fundant un
sistema o teoría, apriorísticament, ab perill d'errar...
concurs

problemes
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L'ARTISTA. — No sé veure la diferencia entre
teoría errónea y una síntesi provisional, que
resultar
erronea igualment. Lo que potser hi ha
pot
aquí és que els erudits ancien règin.e s'aventuraven a
dir lo que pensaven y els d'ara es reserven les opi
nions. Permeteu que us digui lo que jo crec: que en
la investigació d'una veritat no és sols la coneixença
dels fets, sinó la opinió de l'investigador, allò que
pot obrir la nostra intelligencia a la Ilum. Mes, per
doneu-me la interrupció, podeu seguir fent l'apolo
gía dels alemanys...
EL DOCTOR. — ja no volía dir gaire cosa més,
ociosa després de lo que
que, per altra part, resulta
he dit. Tan sols me reservava un argument ad
kominevn: aquest Allas que us he trobat mirant y
és alemany, per ventura?
que ara haveu tancat
Stieler's
Hand
Atlas: és la publica
Aquí llegeixo
ció capdal de la casa Justus Perthes, de Gotha;
ahon trobareu, digueu-me, una obra semblant, tan
perfecta de gravat, tan detallada, tan precisa? Y
encara més..., vejam... Aquí, en els llibres d'aquesta
llibrería, us sorprenc, a vós, enemic dels alemanys,

una

flagrant contradicció. t',2uè indica, sinó, aquesta
superba serie de volums intitulada Klassiker der
Kunst, que jo conec prou, y en la qual se prova ben
bé com els alemanys saben honorar l'art y els grans
artistes de tots els temps y de tots els països? Vejam
encara: aquest altre volum, intitolat The Art of ¡'he
flook, ¿no és, per Ventura, una prova de l'esplendor
ab què són cultivades les arts del llibre a Alemanya
de Leipzig, inaugurada
y que la gran exposició
en

abans d'esclatar la guerra, devía posar de manifest?
Reconegueu, amic, que els alemanys que avui se
veuen contrets a fer la guerra, han sabut fer-se en
temps de pau els més potents propulsors de la civi
lisació. No oblideu que alemanys foren els que
inventaren la impremta y els que portaren al nostre
art meravellosa que ha obert a la hu

país

aquesta

manitat horitzons ilimitadíssims...
L'ARTISTA. — Dec dir-vos, amic Doctor, que
avui tot aixó ja no pot convèncer-me. Tinc el poble
alemany per un poble treballador, y prou. La ne
cessitat de proveir a la vida material, més exigenta
tal volta en els éssers mancats d'espiritualitat, ha
homes que treballen
pogut fer dels alemanys uns
en els pro
com veritables màquines y que cerquen
ductes de llur treball una vida més regalada y el
benestar corporal possible.
—
EL DOCTOR
Mes, aixt y tot, no em negareu
virtut
del treball! Un poble que treba
pas aquesta
lla més que cap altre del món, demostra en això

major

sols ésser un poble superior.
L'ARTISTA. — ¡De cap manera!
significació absoluta del treball.

Nego
em

aquesta

dirteu d'un

home extraordinariament laboriós, que es dediqués
a fer moneda falsa?
EL DOCTOR. — ¡Mes aquest no és el cas d'Ale
manyal El treball, l'estudi, la ciencia dels alemanys,
són coses absolutament honrades, fins vos diré
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desinteressades. Els savis de Berlín han treballat
ab tanta d'amor a la ciencia com hagin pogut treba
llar-hi els savis de París o de Londres.
L'Attris-rs. — Potser sf mes, en tot cas, aques
ta guerra ha vingut a demostrar-nosque, per damut:
de totes les ciencies y totes les arts, els alemanys
estimaven la força llur, la força bruta, vull dir, ja
que a daquesta han acudit per a fer prevaldre el
Ilur ideal absurde de dominació universal.
EL DOCTOR.— No ho cregueu. Alemanya ha
acudit a la força perquè no tenía altre remei
a deu anys més, els seus
enemics l'haurien tingu:
tancada en un cercle de ferre, y calía de totes pas
sades destruir aquesta formidable barrera, abans
que acabés de cloure's. Ha estat una mida de

previsió...
L'ARTISTA. — Com si ara jo a vós, sobtada
ment, us fés apunyalar en aquest divan, sots colc:
de què haveu vingut per assassinar me.
EL DOCTOR. —
cóm, si he vingut aqu.
sense armes y en bona amistat, podríeu suposar-rr.2
una semblant intenció? En canvi, vós sabeu q
Russia s'estava preparant, que França no havr:.
renunciat a les seves baladreríes de revanche...
L'ARIISTA.— Lo que hi ha de cert en tot aix
és que Alemanya era l'unica que estava ja prep:.rada per a la lluita. És ella la que ha dit cara,
quan ha cregut que podía inferir als seus enemics
cop que durant quaranta anys ha anat premeditant.
Y, de bones a primeres, ha trepitjat la Bèlgica, aque:
petit poble admirable y heroic, que ha sabut man
tenir ab la sang de sos fills la paraula donada
altres pobles. El crim d'Alemanya és evident as
meus ulls y als ulls de tothom; com ho fóra als vos
tres si no fossiu tan cegament germanófil.
EL DOCTOR.— iNo, amic, no! Les meves sim

patíes pels alemanys no em priven d'ésser espanyol
abans que tot, tan bon espanyol com el que més
ho sia. Y al recordar me de lo que tots hauríem de
tenir ben present, això és, que quan la guerra ah
els Estats Units ningú no va posar-se al costat d'Es
in
panya, no veig per què el cas de Bèlgica degui
més
el
nostre propri cas Nosaltres
que
dignar-nos
fórem vIctimes d'una injusticia, que ningú no s'és
cuidat de reparar.
L'ARTISTA. — Tot al revés, doctor, tot al revés!
El cas d'Espanya és tot lo contrari del de Bèlgica.
La nostra guerra contra els cubans y els filipins
fou una guerra injusta: eren les nostres darreres
colonies a les quals havtem fet víctimes, durant
de la nostra deplorable administració, ahon

segles,

havIem enviat incessantment quadrilles d'empleats
famèlics y de les quals no havien els nostres go
verns volgut escoltar mai els greuges y planys jus
tificadíssims. Si els Estats Units, desinteressada
ment o no, entraren en l'assumpte contra nosaltres,
tenten, al menys, al llur favor, la simpatfa dels po
bles opresos. ¿Podten les Repúbliques Sud-Ameri
canes posar-se al nostre costat, quan elles havIen
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fet lo mateix que els cubans preteníen, emancipar-se
d'una dominació que se'ls era feta odiosa?
quina
raó sentimental podía obligar a França o a Angla
terra a posar.se a favor d'Espanya, quan el Dret y
la Justicia no estaven de la nostra part?
EL DOCTOR. — Així y tot, l'Anglaterra té encara
per colonies quasi la meitat dels pobles de la terra.
L'ARTISTA. — Mes les colonies d'Anglaterra
reben els benifets d'una sobiranía nominal, que,
lluny d'ésser-los una càrrega, els és una garantía de
progrès y d'independencia. J‘lo haveu vist com ara,
ab inotiu de la tremenda lluita que la Gran Bre
tanya sosté, tots els pobles que constitueixen els
seus dominis Ii han donat a
gratcient les Ilurs ri
queses y la sang dels Ilurs naturals? ¡No n'hi ha pas
poca de diferencia entre aquesta lluita d'un gran
poble a favor de l'imperi del Dret y de la Justicia y
el cas de la trista Espanya, acabant de liquidar el
seu antic patrimoni y pagant així
antigues y ben

propies culpes!

EL DOCTOR. — Mes, aleshores, digueu-me:
creieu tampoc que aquesta guerra horrible repre
senta el càstig a què la França
corrompuda s'havía
fet mereixedora?
L'ARTISTA. — Perdoneu-me, doctorl no vos
creia en situació d'haver d'acudir als
tòpics vulga
ríssims que sols escauen als germanófils d'ínfima
categoría. Vós sabeu, com jo, que la França co
rrompuda de què es parla, era la que contribluen a
fer veure els innombrables explotadors que la mi
seria humana ha fet nèixer arreu del món. París,
gran ciutat, era el rendez-vous de totes les concu
piscencies, de tots els vicis: no vos ho negaré. mes
en això
feien la competencia, tant com
totes les grans ciutats
d'Europa y América: Berlín,
Nova York o Buenos Aires. Totes, sense
excepció,
eren y son les grans celestines
que duien a París o
treien d'allà la més miserable mercadería
que l'es
carcella dels rics sol pagar sense regateig.
jove de casa bona, o quin bctiguer acomodat dels

podlen,

nostres

ternps, no s'ha donat el gran gust (o al
menys l'ha somniat) d'un viatge a París, per poder
ne contar de retorn l'aventura ab la
gran dama,

mai, segons ella, no és una professional, em
però que resulta ésser polonesa, o caucasiana, o
que

simplement filla del Camp de l'Arpa? Mes aquest
París, y, per extensió, aquesta França de literatura,
no són la
França verdadera ni tenen rès a veure ab
ella; com la Espanya de pandereta no representa
tampoc rès essencial del

nostre

país. La veritable

França, la gran França, és la de la movilisació de
l'agost de 1914; és la del Marne, pel setembre del
mateix any; y és la que en fa dos y mig
que Iluita
per la seva llibertat y per la llibertat y dignitat hu
manes, ab un heroísme de què les edats passades no
havíen donat mai tan gran mostra.
EL DOCTOR. — Vull fer-vos la
justicia a
us dóna dret l'escalf
y fins la eloqüencia ab

parleu.

Mes el vostre discurs peca per la

seva

ventura, l'Alemanya no lluita també
llibertat?
que l'Alemanya no té dret,
com tots els altres
pobles, a exercir lliurement la
seva activitat fecunda
y benefactora, y a beneficiar
se de lo que és el
patrimoni comú de tots els pobles
de la terra?
L'ARTISTA. — Ja us he dit que tot això ho crec
possible, respectant els principis del Dret interna
cional y tancant-se en els límits
que l'ética té esta
blerts, y que són l'única garantía de la civilisació
contra la barbarie dels
pobles forts.
EL DOCTOR. — Això no va per
Alemanya, que
ha donat proves en la
pau d'ésser un factor del
progrès humà. En canvi, és l'Alemanya qui, dintre
dels límits estrets de les antigues convencions in
ternacionals, restava supeditada a la voluntat de
l'Anglaterra, dominadora en els mars y lliure a
per la

base:

seva

gracies a

posició geogràfica.
aquelles convencions,
igualment amples o estretes per a tots els pobles,
havien impedit la lliure expansió comercial
y polí
tica de l'Alemanya contemporania?
casa

seva,

L'ARTISTA.

—

sa

És que

EL DOCTOR. — No, per certl Mes els interessos
de tota mena que representava, cada dia
més,
aquesta Alemanya treballadora y estudiosa, no
podien satisfer-se d'unes garantíes que, no residint
en ses propies mans, podien mancar-li en
qualsevol

just que l'Alemanya, tancada per
la Naturalesa dintre del continent europeu, se ve
gés obligada a renunciar per sempre al lliure con
domini marítim? J>odría
Alemanya viure com a
gran poble sense la mar?
L'ARTISTA. — No veig per què no, essent això
l'obra de la Naturalesa. Aquesta ha fet
que uns
pobles fossin continentals, altres insulars; ha donat
les costes als uns, les grans planures interiors als al.
tres. Això no pot considerar-se una injusticia del cel,
com no ho és per a mi l'haver nascut
lleig de rostre,
ni per a vós l'haver-vos quedat baix d'estatura; la
Naturalesa ens ha compensat a l'un y a l'altre llar
moment.

d'aquestes deficiencies: a vós procurant-vos
poderosa intelligencia que us ha permès excel
lir en la medicina, y a mi dotant-me d'unes apti•
tuts per a la pintura que em relleven d'haver de fer
gala de la meva persona com si hagués degut ésser
tenor d'òpera o mestre de ball Així crec
jo que
Déu, al privar a l'Alemanya de ports de mar, ha
posat en les seves mans aquestes aptituts produc
tores de què vós mateix haveu fet esment, y que jo,
gament
una

ab les soles reserves que he fetes a la llur trans
cendencia espiritual, he degut regonèixer.
EL DOCTOR —
que encara persistiu en
afirmar que l'Alemanya no representa rès en els

dominis del Pensament? Us he demostrat que
l'Alemanya no sols és una nació treballadora, sinó
un

què
què
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és que, per

poble estudiós,

té de sobres totes

un poble artista, un
poble que
les condicions necessaries per a

ésser un gran poble.
L'ARTISTA. — No
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gran, sí; emperò no per a gran poble. Jo no crec
que la producció y l'acumulació de riqueses, que
l'adquisició de coneixements, que Porganisació
de perfec
política portada a un grau inconcebible
ció, ni àdhuc tot això a l'ensems revestit per fóra
d'una potencia militar formidable y per dintre d'una
disciplina inflexible, puguin fer d'un conglomerat
humà, per quantiós que sia, lo que ab just títol és
dit un Gran Poble. La veritable grandesa d'una
societat humana estriba en l'ideal de què aquella
arriba a fer-se verb y encarnació; grandesa que ha

de midar-se per la transcendencia espiritual de què
sab revestir cada un dels fets de la seva historia.
Y un poble gran ho és fins en les seves caigudes:
així la França de la Revolució, com la del primer
dels Napoleons, apareixen als meus ulls admirables;
els erros del poble francès, idealista y generós, han
estat els erros de la humanitat tota sencera; la seva
experiencia, pagada ab gran dispendi de la seva
la experiencia de tots els po
sang, ha estat també
bles de la terra.
EL DOCTOR. —
quí us assegura que l'Ale
d'una impulsió
manya no ha anat a la lluita moguda
fer
d'entre munts
no
surgir
pugui
generosa, y que
de runes y onades de sang una aubada de Ilum més
del progrès, més
pura, això és, una nova concepció
humana que les que fins ara han prevalgut?
Jo no puc creure rès d'això que em
filosófica
la
lenta
y persistent elaboració
proposeu:
d'aquesta guerra en els cervells germànics no podía
portar nos rès de bo. Els alemanys havien somniat
una Alemanya dominadora del món. Aquest do
mini havía de conseguit se per la força de les
armes. La pau era un obstacle; el dret de gents un
altre; els sentiments d'amor al pròxim un altre. La
missió dels educadors del poble alemany hagué
de consistir, doncs, en fer veure la guerra com un
factor de civilisació y en tirar per terra les trabes
que limitaven
polítiques, socials y fins religioses civilisats.
Aixt
l'acció guerrera entre els països
ha anat a la guerra proveïda d'una mo

l'Alemanya

ral nova, davant de la qual l'incendi, la devastació,
els assassinats en massa y les deportacions dels
solament lícites, sinó els
vençuts, eren coses no
medis triats per a apressar la obtenció de la victo
ria y de la pau consegüent. Aixt el terrorisme exal
de guerra, ha fet dignes de
com a

çat
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procediment

la barbarie dels temps prehistòrics les concepcions
dels generals alemanys; és així com tot un poble
afollat per les ansies d'expansió dominadora, s'és
llençat a una Iluita que havía de redimir el nión de
tota mena de tiraníes atàviques a canvi d'imposar-li
tot seguit el jou mil voltes més estret d'una tiranía
sapient y fredament organisada. Mes tot això, per
n'anà a rodar en aquelles diades glorio
gran sort, se
del
ses
Mare, en què pot dir-se que la França, al
salvar-se ella mateixa, va també salvar-nos a tots.
Fidel

¿A nosaltres també? iNo veig
un poble neutral!
Espanya
L'ARTISTA. — Neutral per impotencia y, sobre
EL DOCTOR.

cóm,

—

essent

tot, per manca d'un ideal collectiul Mes, no dubteu
que la nostra neutralitat, a no ésser pel Mare,
hauría etat com la de Grecia: subjugada la França
sots l'allau dels moderns soldats d'Atila, la Iluita
hauría degut desplegar-se a hores d'ara en la nostra
Península, entre els alemanys d'una part y els an
glesos de l'altra. ¿Creieu que Anglaterra no haurí.■
vingut, com en temps de Napoleón, a entaular la
lluita en el nostre territori, que la seva aFliança al)
Portugal Ii obría de bat a bat? Y, ab Lisboa y Gi
braltar com a bases navals, acudint hi els alemanys
per Barcelona y Valencia en auxili de les hordes
que ja haurfen passat els Pirineus, veuríeu en aquests
moments com la neutralitat nostra no valdría per
una pipada de tabac. A hores d'ara vós seiíeu potser
el metge y confident de Von Kluck, y jo, seguint la
força dels meus sentiments, Iluitaría entremitg dels
soldats de l'Anglaterra.
EL DOCTOR. — De tot lo que m'haveu anat
dient ne dedueixo que doneu ja per descomptada
la derrota dels alemanys...
L'ARlisTA. — No sé què dir-vos sobre aix(Parlant-vos sincerament, passo ben dolentes esto
nes en el va-y- vé de les noticies que es reben de la
guerra. Jo no ho sé pas qui guanyarà. Mes desitj,ab tota la meva ànima el triomf de la França y ei
seus alliats, y la fe que m'inspira el poble anglès

dóna la fermança de què guanyarem.
EL DOCTOR. — ¿Y què creieu, en aquest cas,
que serà de l'Alemanya? lleureu voler suprimir la,
exterminant fins el darrer dels alemanys?
N'hi
L'ARTISTA. — No, certament, rès
me

haurà prou ab què degui soportar les conseqüen
cies del seu crim, y que, iniciada ab la ruina de la
seva força material la seva decadencia, ja que sols
en aquella força havia pretès fundar la seva supe
rioritat, vegi altra volta en les mans dels seus ene
mics la direcció del progrès humà. Com ja s'ha dit,
malgrat els freqüents atentats de la força, és l'es
perit l'únic poder que governa el món.
Et DOCTOR. —Ja veig, doncs, que, segons vós,
hi ha remei per
de tot, serà un

vençuda

l'Alemanya;
despullada
poble paria
no

y

damunt la terra.
L'AwrisTA.—Desitgeu per als vostres amics que
sàpiguen acceptar dignament la sort dels vençuts;
de la
que sàpiguen, com la França de 1870, treure
llur desfeta l'estímul d'una renaixença espiritual.
Els francesos vençuts d'aleshores trobaren encara
el gest de quitar abans de terme el llur deute de
guerra. Nosaltres mateixos, en 1898, acceptàrem
cavallerosament la contrarietat de la nostra humi
liació guerrera y férem propòsits de regenerar-nos.
EL DocToR. — Propòsits que, per dissort, no
han passat de tals.
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