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filla del seu estre poètich, mentres qu'en l'obra dra
màtica hi juga un gran paper l'interès per l'ac
ció y els variats recursos propris del medi teatral.
No'ns es possible acabar sense dir, parlant com

bibliòfils,

que de les obres de l'Angel Guimerà
n'hi ha cap edició qui pugui dignament figurar
en una biblioteca
d'amador dels bells llibres: es
això pera nosaltres una veritable contrarietat. Cert
es qu'en 1887 se feu una gran y incómoda edició de
les Poestes, ab ilustracions dels artistes en
Joseph L.
Pellicer y n'Antoni Fabrés, emperò per les detesta
bles condicions del paper, avuy els exemplars d'a
quella edició no mereixen ni esser mirats. Bé sembla
que de les GLORIOSES se'n hauría pogut fer ara un
bell Ilibre, y fins tirar-ne uns quants en paper de fil
pera'Is pobres bibliòfils; mes, tot al contrari, la edi
ció susdita, de la qual se n'han tirats no sabèm
quànts milers d'exemplars, es, senzillament, una
vergonya: si l'haguessin encarregada al més gran
enemich de Catalunya y d'en Guimerà no hauría
pogut resultar tan ignominiosa pera l'una com pera
l'altre.
aixt cóm s'ha d'ensenyar als noys a esti
mar els nostres poetes?
Malaguanyat prólech d'en
Maragall y malaguanyades poesíes d'en Guimerà,
pera tenir qu'esser impreses ab una tan gran manca
de respecte (t).
a
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millorament de les condicions social y inte
lectual dels treballadors y la dignificació de les arts
del Ilibre en Ilur aspecte tecnich o professional, etc.
Qüestions totes, emperò, que sols indirectament
toquen als bibliòfils.

pera'l

no

El

Congrés

de les Arts del Llibre

Antichs documents

tipogràfichs

de Montserrat
Un altre día volem presentar ordenat tot lo que
de la imprempta montserratina del xv." segle y
començos del xvr." es pervingut fins a nosaltres.
Per avuy ens reduirèm a anticipar la reproducció
d'algunes peces, atribuides a l'antiga oficina tipo
gràfica de Montserrat, que, quan ens empendrém
aquell treball de conjunt, no'ns caldrà sinó encai
xar en els llochs corresponents.
Ens ha mogut a interessar-nos per la imprempta

primer lloch,

l'haver pogut veure
butlles
de
dues
gòtiques, fetes
sengles exemplars
a obs del monestir; y, en segón lloch, la publica
ció (r) d'un remarcable article de vulgarisació

montserratina, en

sobre'l
mossèn
museu

primitiu gravat català, escrit pel reverent
Joseph Gudiol, l'erudit conservador del
episcopal de Vich.

De les butlles de Montserrat se'n tenía noticia,
de tot lo relatiu a la primitiva tipografía del
monestir benedictí, per l'obra del P. Méndez (2);
emperò en Haebler, en son catàlech d'incunables
ibèrichs, sols arribà a temps de poder incloure en
el
del seu llibre la descripció de les dues
com

d'oc
Tingué lloch a Barcelona, els dies 16 a
tubre de 1911, el PRIMER CONGRES NACIONAL DE
LES ARTS DEL LLIBRE, que
ja anunciarem (BIBLIO

FILÍA, 80).

Els concorrents y adherits al Congrés foren
nombrosos: representaven ben bé la part d'interes
sos materials
que la producció del llibre posa en
moviment. Els punts de vista que hi foren obgecte
d'estudi, cauen encara, per lo general, dintrels as
pectes social y económich de les industries del lli
bre. En aquests conceptes, donchs, el Congrés fou
un èxit,
y fins no dubtèm en tenir per ben orienta
des algunes de les tendencies que s'hi dibuixaren,
(1) Es deplorable aquesta publicació: hi ha mostres de
tota mena d'ortografies, y els plurals en a ens recorden
una època de barbarie filològica de la que, gracies a Deu,
estèm avuy bastant allunyats. Els textes, fragmentaris,
han estat mutilats sense respecte al Ilur contingut ideo•
lógich, fins a donar-se'l cas de que s'inicia'l discurs de 1882,
ab els mots: Tant va esser ai.ris, qui no permeten al Ile
gidor situar-se pera'l raciocini subsegiient. En el fragment
de Mar y Cel es impossible posar-se en condicions de com
pendre la violenta escena a que's refereix yfins hi manca al
començar el nom del personatge qui parla.
D'aquesta mena de publicacions impreses a tenis milers
d'exemplars per sttscripció popular, gayrebé no se'n pot fer
responsable a ningtí, si solen resultar un cent-peus. Quasi
sempre són els caixistes qui's cuyden de tot, inspirant-se en
les vagues indicacions rebudes, y partint dels originals més
heteróclits, velles edicions, fulles de"periódichs, etc., ab in
dicacions de paraula: Prengueu d'aquí...,Mlleu dalla..., tot
junt, males planes. Vós melei.r. ;Hi ha preu donall
Una vegada, no fa molt, se publicaren així uns Discursos
del doctor Robert: Sesión del dia 14; Sesión del dia 25. Y no
pensaren, enlloch del llïbre, a posar-hi'l mes.

suplement
en qüestió, les quals figuraràn desd'ara
produides en aquestes planes.
La primera d'aquestes butlles, descrita per
butlles

re

en

Haebler sots el núm. Io6, es redactada en llatí, y
l'atribueix el susdit tractadista a l'impressor Joan
-Rosernbach. Per les noticies que publica en Mén
dez, degué esser estampada en 1498, desde Barcelo
na estant; emperò com ja l'any segiient els monjos
tingueren la imprempta a casa, per haver-se pro
curat els serveys y materials de l'alemany Joan
Luschner, y com sía que, ab perdó del senyor
Haeblar, no hem sabut veure diferencia entrels ti
pus de Iletra d'aquesta butlla y els de l'altra que
atribueix a n'en Luschner, no es possible negar
la possibilitat de que una y altra fossin fetes pel
meteix estamper, en el monestir o fóra d'ell. La
veritat sía dita: ab tot y que'l P. Méndez sembla
haver agotat pera historiar la imprempta montse
rratina'l munt de noticies que'l P. Ribas, monjo
del monestir, u pogué procurar, s'observa molta
(1) La Veu de Catalunya; fulla artística núm. 119, co
rresponent al 28 de mars de 1912.
(2) Tipografía Esparlota ó historia de la inlroducción,
propagación y progresos del arle de la imprenta en España...
su autor fray Franeisco Mendez... Segunda edición corre
gida y adicionada por Don Dionisio Hidalgo (Madrid, 1861);
paga. 169 y 385.

9-1912

11011

207

BIBLI OFILÍA

confusió en aquest capítol del seu llibre, y hi que
den molts punts obscurs y fins contradictoris. La
Ilàstima es que, avuy per avuy, no's disposa dels
documents originals, o sten els llibres de comptes
del monestir, que'! P. Ribas pogué consultar, els
quals degueren desaparèixer durant la guerra de

l'Independencia.
Aquesta primera butlla, donchs, redactada en
Ilatt, fou impresa per en Rosembach o per en Lus•
chner (abdós se deyen Joan y en els comptes de
l'impressió sols s'hi esmenta, segons en Méndez, el
maestro Yuan Estampador), abans de l'any
15oo,
perque

en

la data sols s'hi posaren quatre

x

pera

l'any (M.cccc.lxxxx.), deixant espay a continuació
pera completar la xifra de les unitats. En l'exem
plar reproduit ací-prop sembla haver-s'hi afegit a
ploma una cinquena x, titllant ella meteixal punt
qui seguía iinmediatament la quarta x; emperó això
no es gayre clar. La reproducció en
fototipia que
cloném d'aquest document (pàg. 204 a) y que fa ho
nor als tallers de
reproducció dels nostres amichs
els germans Missé, ens relleva de fer una descripció
detallada d'aquesta butlla montserratina, l'única
incunable de les conegudes fins ara.
La segona de les butlles

conegudes de Montse
estampació ha

rrat es redactada en català. La seva

de fixar-se pera després del I." de novembre
de 1503, en que fou promogut al
papat el Pontífex
Juli II, el nom del qual es citat al principi del do
cument; no es, per lo tant, incunable, essent també
incompleta la data (M. D.) qu'en el meteix figura,
pera esser completada a ploma, talment com ho
veyém en aquella altra butlla de que s'es parlat
abans Y ara'ns trobem en el cas de preguntar: si
a Montserrat sols hi
hagué imprempta, segons el
P. Méndez, en dos períodes,
1499-1500 y 1518.1524,
?ahónt fou impresa aquesta butlla (pàg. 208 a), qui
degué esser-ho en l'espay qui va de 1503 a
3, que
compren el pontificat de Juli II? Es, aquest detall
del nom del Papa regnant qui consta en la meteixa
butlla, un punt en que no degué fixar-se'l senyor
Ilaebler, quan assignà a la impressió l'any soo;
la qual atribueix, naturalment, a n'en Luschner, de
qui's sab que treballava aquell any en el monestir.
Remarquem en abdiles butlles la coexistencia
del segell circular ab la
Verge montserratina: se
tracta d'un gravat al boix, el
qual dèu esser un dels
més antichs dins la serie
i'conogràfica que veurém
continuada pels documents de que passèm tot•se
guit a ocupar-nos.
Una segona estampa de
Montserrat, coetania
del segell
anterior, apareix en alguns dels llibres
estampats durant la ràpida y laboriosa campanya
d'en Luschner en el
monestir, la qual comprengue'ls
dos darrers anys del
segle xv. Un dels exemplars
en que
apareix la susdita estampa es el PROCESSIO
NAR1UM, acabat d'imprimir el 26 d'agost de rsoo;
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de la portada del qual se trobarà
aquí la repro
ducció (pàg. 208 b). En quant a la
estampa qui la
decora, es evidentment un treball força primitiu,
en res

comparable, artísticament, ab les dues
perfeccionades, que veurém ara.

mos

tres, més

Fruyt

de la campanya tipogràfica d'en Rosem
obs del monestir (1518-1524), se suposa
esser el Ilibre per demés
singular de Sant Joan Bo
naventura, intitulat VITA CHRISTI, traduit al català
per un frare de Montserrat. D'aquest llibre no se'n
coneix cap exemplar qui contingui sencera la
darrera fulla hont figurava l'escut de l'impressor.
En Méndez diu haver-ne vist un exemplar en el qual
se trobava encara un
fragment del dit escut; espe
cie que corroborà l'Aguiló en la seva «
Bibliogra
fía » inèdita, per haver pogut veure aquell meteix
exemplar a que's refereix el P. Méndez. Es, donchs,
en la portada del V ITA CHRISTI de Sant
Joan Bo
naventura hont apareix la tercera estampa de la
Verge de Montserrat, circuida per una orla d'estil
plateresch. D'aquesta estarnpa'n diu l'Aguiló qu'es,
de les poques estampes del monestir de Montserrat
que coneixèm, la qui dóna una idea més clara de
l'estat, a les darreríes del segle xv o començos del
xvi, d'aquella complicada construcció. Aixe, podrà
comprobar-se ab la reproducció que també donem
(pàg. 208 r) d'aquesta interessant portada, ab major
motiu per quant solament ens es conservada en un
sol exemplar del llibre, a l'« Institut d'Estudis Ca
talans s, dins la colecció Aguiló.
bach

a

Finalment, reproduím també una altra estampa
de Montserrat (la que feu conèixer mossèn Gudiol
en l'article qu'hem esmentat al començament): es
aquesta una estampa magnífica, y sembla esser la
qu'en els comptes del monestir, segons el P. Mén
dez, apareixta anomenada per « estampa grande ».
Va circumvalada per una orla bat roca, en els costats
de la qual hi ha, en la part superior, un sant y una
santa, ab croça abacial (Sant Benet y Santa Esco
làstica?); y, en la part d'abaix, dos monjos en actitut
de pregar. El de la part esquerra, provist també de
croça, sembla voler representar l'abat del monestir,
y, tal volta, si fos possible esbrinar el significat de
les inicials F. P., se podría determinar els anys en
que fou fet el gravat. En les notes del P. Méndez se
parla d'un tal Dionís, entallador, del qual se presilm
qu'era'l qui gravavals ornaments tipogràfichs y les
caplletres; y s'atribueix a un altre, anomenat mes
tre Joan, qui també formava part de la colla d'en
Rosembach, el treball de la estampa gran de la
Mare de Deu, de que's parla aquí. El document qui
la conté, y que nosaltres doném reproduit integral
ment (pàg. 208 d), es una concessió d'indulgencies,
en castellà, pera la Confraría de la N. D. de Mont
serrat; degué esser estampada pel susdit Rosembach,
durant aquella seva llarga campanya tipogràfica en
el monestir benedictí.
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Portada del PROCESSIONARIUM, imprès per en Joan Luschner
en el monestir de Montserrat, en i soo
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Estudi histórich y critich sobre l'Antiga
Novela Catalana pera servir d'introduc
ció al Novelari Català dels segles XIV
a XVIII. (Contimía de la columna 188 )
CAPÍTOL II
LA NOVELA CRISTIANA

Menéndez y Pelayo, en les obres del qual no
troba un hom savies doctrines, sinó també Ilumino
ses orientacions, té escrit un paragraf al qual devèm el
títol genérich qui serveix de rúbrica al present capítol:
« Casi irreverencia parece hablar de la novela cristiana
» de los
primeros siglos, y sin embargo, es cierto que esta
» novela existía, á lo menos en germen, no por ningún pro
» pósito de vanidad literaria ó de puro deleite estético, sino
El mestre

solament

» por irresistible necesidad de la imaginat ión de los fieles,
» que, no satisfecha con la divina sobriedad del relato evan
y apostólico, aspiraba á completarle, ya con tradi
ciones, á veces muy piadosas y respetables, ya con deta
lles candorosos, que apenas pueden Ilainarse fábulas,
• puesto que del inventarlas al creerlas mediaba muy corta
'distancia en la fantasía fresca y virgen de los que las in
» ventaban de un modo casi espontáneo » (I).
Donchs bé, cap altre títol millor que'l de novela cristia
•

»

gelico

na,

fetes les salvetats

oportunes en quant al fons revelat

puguin contenir, escauría al conjunt de narracions, de
diversos ordres, emperò d'anàlega finalitat piadosa y edif
cant, de que pensém ocupar-nos tot seguit.
El nostre pla arrenca just de la materia obgecte del
capítol precedent: allà considerarem l'exemple, el miracle
(formes pariones de Papólech yde l'anècdota), com a rudi
ments novelístichs; ara ja es qüestió de la novela, no resul
que

d'un treball literari conscient, sinó fruyt d'una necessi
doctrinal, qui provocà un espontani desenrotllament
d'aquelles formes embrionaries.
En aquesta materia la nostra literatura, a l'igual de les
demés d'Europa, comença per nodrir-se del patrimoni de
cultura universal representat per la literatura Ilati-ecle
siàstica. Els textes bíblichs y evangélichs, els escrits apò
tat
tat

primers segles de la Esglesia,
biografies dels martres, cada
vegada més carregades de maravellós, són les fonts inago
tables d'inspiració d'aquesta literatura novelesca cristiana,
classifi
pera tractar de la qual ens es precís partir d'una
cació: a) Llegendes bibliques; b) Narracions hagiogràfi
ques; c) Visions de l'altra vida y viatges a ultratomba;
d) Contalles devotes y exemplars.
qui pululen

crifs

durant els

els miracles dels sants y les

a)

Llegendes hibliques

Abans d'entrar propriament en materia, y solament pera
fent inventari dels antichs textes narratius que pos
seheix el nostre idioma, recordarèm aquí la existencia de
en
diversos textes de la Sagrada Escriptura, contenguts
manuscrits dels segles xtv y xv, que'l nostre benemèrit Ins
titut d'Estudis Catalans lis decidit publicar en edició mag
na (2); ab lo qual se reintegrarà la llengua catalana en la
d'un llibre que pogué disfrutar imprès abans que
anar

possessió
cap

210

BIBLIO FILfA

209

altra llengua neo-llatina (3). Emperò, com se compen

(1) Obr. cit.. vol. 1, pàg. Xl.
(2) Institut d'Estudis Catalans, Anuaride 1908, pág. 28.
(3) Sabut es que la nostra Biblia catalana, traduida pel
P. BonifaciFerrer, fou impresa a Valencia en 1478, y que

drà, no es pas dels Sagrats Textesque pensèm ocupar-nos,
sinó d'aquelles eflorescencies del sentiment cristià, aculli
des àvidament per la fantasía popular y divulgades per vía
oral tant o més que per medi de llurs formes escrites, y
mercès a les quals arribà a constituir-se una mena de mito
logía cristiana, superior algunes vegades a les creacions de
la meteixa mitología pagana clàssica.
Sabut es que les més primitives manifestacions d'aquesta
mena són, dins la literatura llatí-eclesiàstica, els anomenats
evangelis apòcrifs, y es d'aquestsd'hont, molt dejorn, degué
pendre la nostra literatura vulgar quasi tots els elements
del que nosaltres hem anomenat Llegendari de la vida, passió
de constituir
y mort de .Vostre Senyor jesuerist, y que haurà
ab el temps dos o tres volums de la • Biblioteca Catalana'.
Examinarèm a continuació aytals produccions, qui presen
in
ten, a travers de la llur ingenua contextura literaria, un
terès poètich extraordinari, apart de l'insuperable interès
dramàtich inherent als episodis de la historia del Redemp
tor, que glosen ab entera llibertat d'invenció narrativa.
Publicat en 1873 per en M. V Amer, formant el primer
volúm de la .Biblioteca» de l'Aguiló, es prou conegut avuy el
Compendi historial de la BThIia, intitulat GÉNI.SI DE SCIDPTU
1451
RA, traducció d'un text provençal, feta ab data de l'any
de la parroquia
per obra de mossèn Guillèm Serra, rector
de Sant Julià del Montseny (1303L., 62).
Aquesta producció es distingida entrels provençalistes
ab el títol, qui apar esser-li més propri, de CRóNICA UNIVER
SAL (WCi/ChrOttik). El senyor Paul Rohde n'ha establertes
en
les fonts en una detallada monografía (1): se tracta,
substancia, d'una historia sagrada abreviada, a la forma
ció de la qual han contribuit la Vulgata, alguns llibres apò
crifs (sobre tot el de Nicodemus) y diverses llegendes de
caràcter popular (histories de la Creu, de la moneda de
Taré, de la infantesa de lesús, deJudes,de la Verónica,etc.),
acullides piadosament per l'anonim compilador; tot lo qual
dóna al GENFSI DE SCRIPTURA un interès extraordinari,
del que té pera nosaltres com a text de llengua. La
edició del llibre fou completada per un breu glosari ab els
equivalents en castellà, que pera aquell temps devía sem
blar cosa indispensable.

apart

el text de que acabém de parlar,
atenció un altre text, de formació molt
semblant, y al qual, per son contengut y caràcter, podría
atribuir-se'l títol de VIDA POPULAR DEJESUCRIST• Són moltes

Quasi paralelament ab

reclama

la nostra

les analogies que presenta aquesta producció ab la Crònica
la
Universal dita Gènesi de Scriptura, y tot deixa creure en
d'abdúes relacions: la VIDA, com
comunitat de

procedencia

el Gènesi, comença parlant de les primeres edats del món,
del Ilinatge de Jesús, de sa naixença y de sa infantesa;
tracta, ab molta més amplitut que'l Gènesi, de la passió,
mort, aparicions y resurrecció del Redemptor de l'humanal
llinatge, establint la concordancia entrels quatre evangelis
canónichs y el suposat de Nicodemus, al qual el narrador
sembla donar igual crèdit y tenir, talment com aquells,
les dues
per frityt de revelació Es, donchs, probable, que
obres que parangonóm deguin llur existencia a un text
llatí únich, del qual serien refundicions independents, pera
en propor
les quals els respectius redactors utilisarien,
cions molt variables, els elements qui componien l'obra

primitiva
fulla final,

salvar-se

pogué
cap exemplar, Ilevat d'una sola
IV.
de la destrucció ordenada en 1564 per Pius
Denktnaler Pro
d'en
Suchier,
la
(I) Vegi-s
publicació
venzalischer Literatur und Spraehe, Halle, 1883.

9-1912

mi111111

211

BIBLI OFILfA

La VIDA POPULAR DE JFSUCRIST es,comatext català,
més antiga que'! Gènesi,
y ens es conservada en un manus
crit del xtv.rt segle (Biblioteca Nacional de Paris, espanyol,
n.° 486). Per tractar-se d'un
original inèdit, hem cregut
útil transcriure'n aquí per extens el títol,
y les rúbriques
dels seixanta-un capítols en que apareix dividit:
« Assi

parla de las adats entra a la generacio de ,fitesu
dalguns miraeles que ffeu en sa infanlesa,c del acor
damenl dells auengelistes sobra la sua
paeio.
Cabitol 1.—De la primera adat.
—
11.
De la sagona adat.
111. —De la tersa adat.
IV. — De la quarta adat.
ehrisl

V. — De la quinta adat.
VI. — Del acordament de sent Mathett e de sent Luc so
bre lo linatga de Josep espos de santa Maria.
V11. — Com la stela

aparech.

VIII. — Com lo rey Arodes enttia a sercar los .111. Reys
magors per so com no eren tornats per el.
IX. — Com Josep e santa Maria e Jhesus fugiren en

Agipta.
I41. X —

Com lo rey Arodes ac anar a Roma e no poc ociura

los imfants.
Xl. — Com

Josep

e Santa

Maria e limfant sen fugiren en

e dalguns miracles.
XII. — Com lo rey Arodes

Agipta

feu alciure los infants de

Betlem.
X111.— Corn
en

Ju'ea

e

Josep e santa Maria e litnfant sen tornaren
dels miracles que limfant Jhesus feu aqui dels

qui fan a racomtar.
XIV. — Judes Ascariot uane Jhesu Christ per .XXX.
d iners.
XV.— Com Jhesus sana lo digous ab sos dicipols.
XVI. — Del sermo que feu Jhesu Christ apres de la
sena.

XXXIV.
De quin fust fo la creu ni don uench.
XXXV. — Com santa Maria fo comenade a Sant Johan e
con sa ascurai lo sol e foren tanebres.
XXXV1. — Com Jhesu Christ estant en la creu crida a
Deu lo Para e donarenli a beure tel e uinagre.
XXXVII. — Com trancaren les cames als ladres e fariren
Jhesu Christ ab la lansa.
XXXVIII. — Corn

Josep d Arimacia e Nicodemus sotera
de Jhesu Christ.
XXXIX. — Com los jueus materen en preso Josep d Ari

ren lo cors
massia.

XL. — Com los jueus posaren
XLI. — Com los sants

gardes al moniment.
parlaren ab gran alagria en infern

com

viren la luu del fil de Deu.
XLII. — Com lo Satanas se rauela ab lo

que attia nom Infern e com Jhesu
en trasch los sants Pares.
XL111. — Com Jhesu Crist mes

diable porter
Christ trenca les portes

Adam e los sants en Pa.
axiren contra el Elies e Anoch el ladre.
XLIV. — De la rasuraccio de Jhestt Christ.
XLV. — Com Jhesu Cris aparec a Josep d Arimatia cl
trasc de preso.
XLVI. — Com les .111. Manies uengren al moniment untar
Jhesu Christ.
XLVIL — Com sant Pere e sant Johan uengeren al mo
niment.
XLV111. — Com Jhesu Crist aparec a sant Jacme maior
fil d Alfeo.
XL1X. — Com Jhesu Crist aparech a santa Maria Macde
lena:
radis e

L. — Com los jueus pagaren les gardes per so que dige
auia emblat lo cors de Jhesus.

sen que om los
L1. — Com

Jhestt Crist aparech

a les

fembres en la ca

rera.
L11.— Com

XVII. — Com Jhesus aora .111 uagades en lort de Gets
semani.
XVIII. — Com los jueus prangueren Jhesu Christ e Judes
los liura en lus mans.
XIX. — Com sant Pere naga Jliesu Christ la primera tteu.
XX. — Com sant Pere nega Jhesu Christ la segona e la
tersa

uagade.
XXI. — Com jutgarenJhesu Christ a mort en lo palau de
Cayfas bisba.
XXII. — Com Judes Escariot senforcha ell mateix.
XXIII. — Com ttengren du en altre los diners de que
Jhesu Christ fo uanut.
XXIV. — Del linatga de Judes Escariot.
XXV. — Com los jueus acosauen Jhesu Christ danant
Pilat e com el intra sa umiliaren les senyeres de Israel.
XXVI. — Com los jueus acusaren Jhesu Christ dattant
Pilat.
XXVII. — Com Pilat trames Jhesu Christ a Erodes e corn
Arodes lo fett ascarnir e apres tornar a Pilat.
XXVIII. — Com Nicodenms empara la rao de Jhesu
Christ e parla per cl.
XXIX. — Com alguns comtaren dauant Pilat los miracles
fets.
Pilat sa posa en la cadira per jutgar Jhesus
e com lo fett asotar.
XXXI. — Com los cattalers de Pilat escarnien Jhestt
Christ.
XXXII. — Com menaren crucificar Jhestt Christ e feren
portar la creu a Simon Sirenett.
XXXIII. — Del titol que Pilat fett posar sobra la creu on
monsenyor Jhesu Christ fo
que Jhesus los auia
XXX. — Com

212

aparech Jhesu Crist la tersa tteu a sant Pere.
LIII. — Com Jhesu Crist aparech la 1111' ttagade a .11.
dicipols qui anauen a .1. castel qui a nom Emaus.
LIV. — Com Jhestt Crist aparech als di ipols en huna
cassa les portes estant tancades.
LV. — Com dix sant Tomas que no creuria Jhesu Crist
fos rasucitat si ne ho ueya.
LV1. — Com Jhesu Crist aparech als dicipols e erey Sant
Tornas.
I,V11. — Com Jhesu Crist aparech als dexebles a la mar
de Tabaria.
1,V111. — Comillesti Crist aparech als dicipols en Galilea
els mana anasen
1,1X. — Com

pradicar la stta paraula.
Jhestt Crist aparech als dicipols lo

dia de la

Asensio.
I.X. — Del

fet del dia de la Asencio.

1,X1. — Com nostro

Senyor mostra que el uerament re
quantes uetts aparech. »
El manuscrit en qiiestió pertany a la Biblioteca Nacio
nal desde l'any 1888. Abans havia pertenescut a la familia
Lesdiguières, al convent de Marmoutiers y a la biblioteca
de lord Ashburnham (1).
sucita e

la

El LLIBRP. DE GAMALIEL, de que'ns toca parlar ara, es
narració dels fets esdevinguts desde la entrada de Jesu

crist a

Jerusalém,

fins al moment de la seva

gloriosa

ascen

Gamaliel, el suposat autor d'aquest escrit, apareix com
a testimoni presencial d'una part dels aconteixements que
s'hi relaten, havent-ho estat dels demés altres dos perso
sió.

(1) Vegi-s la noticia en el Cataloguc des Ilfanuserds, de
Morel-Fatio, n." €36.

Mr.

9-1912

6****

•—•

aa

t1045%2:::›

,

r

1

;--- ,..;...
_____.--.z..-.
-.........

N,o,-f".•,zlizh,-..
i:1--1.--9'ill..~.41,,f;-~1■rf,::4W"0,#~Iffi;.,
•',11

.,...<,,I.

,„

,,

t•

0 .;

g

.

“Vy.e.w..à.=
"),•"4".:3'""'
i>

lb

.

,

if,

•..

, .,

......k...

...•._.-...,

-.T;v3.,,:---w.:;w0,00"

"",,,?,-.1.,-,-;■;-Nekv.N..._
-,
.;,.....1....
‘,

.

_

\
k•

il .4.■. . . ._,. _,. ._. . .„-.~.1. .
•■•■••

h'
•

v•-••••___
.-..." ../...
4•110,\.....-...

Oel paframentbel3 urge 211)aria
uat entenDze pzincipiaa oefcríure:en

aquelles grane mozte oel anystab,
cccc.yc.a Doe De tuliolen Diuenozes
bfa Dela rifitacio Dela mateiya fenyo
raenlo flyanten any oefavírtuofa
Datfon porat termeal feu moztal viu
reperque pafrant ala ímmoztal viDa
fentiela vera eyperiencía Dda eyeellé
cíae fellaque recitar volia:erebeeen
la eternal parría c'óplíDa retribucío
Dele.ylv.anyetan ben Defpefosenlo

dra laoz bonoze glozía bela fanctí
fima ZrínItat foncl? fiampat lo pe

fent 'íta ypiaIntlancía bdalReueret
ioz &bo nça bemont fozíu abbaodo
faDel moneltir beles mongeeOlani
nítat Dela infigne durat oetialécia:
e ímpzínútper Zope Oda 1Roquaa

knuleacabarenlabítaciutat

be Zgott enlo anp Dela natfuítat Oc

noltrefenyot".cuctZMP4‘

i5fent monellir:Dele quals loe.yyvn.
merítamentera itaDa pzelabaeabba

Defra:perla •morc abfencia tilaqual

lee fues filles criaDese fubDitee refla
ren ta' recomplibee Deirzeparable00
loze tñthcia:quantoc eyemplarebe

Oeo gracías,

virtute:3eloe religío faluDable ooc›
rrinaefamofa rcpuracío pfa eftunw
oa pzefencía

poffeyen:eno fole sque
tal
fteeper peroua fon tribulaDeeea
fligiDee:mas certament totala efjú

pa refta frauDaDa DC general e pfabo.
fa ntare:t. perque fia mantfeft ale le

giDoze:queles fcrípturee epbzeeper
tanta lenyoza començaheeno e000•

puani baf
teacabar:ab efta conclufío penbza fi

tu neguna que aquelleo

lo Pfent líbze.teluela vtílírate heuo
cío que loa qud legíran ne repotrani
fia augment oela acciDental glozía
aqua fulgular Dona quil ozbenar:
Calaalta mageftat oiuína bel»to
teelee gradee e bona beuallé fia bo
tuba tors:lami?onougiozía:tbe

nebictio ín fecula fecul02k2111104
«VITA CHRISTI»

DE

SOR ISABEL

DE

VILLENA. Darrera pana de la edició dd
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natges, Joseph d'Arimathea y Nicodemus. Posats d'acort els
escriure'ls fets de la Passió en qu'eren intervin
guts, fou el LLIBRE DE GANt at 1EL el resultat d'aytal colabo
ració, essent-ne'l principal autor, Gamaliel, qui donà nom
al llibre. Emperò, en realitat, es l'evangeli de Nicodemus la
principal font d'hont procedeixen els materials qui integren
aquesta producció, la qual fou traduida a la nostra llen
gua, probablement del Ilati, en dues diverses ocasions: una
d'aquestes redaccions pogué esser impresa ja en el se
gle xv (1), essent romasa l'altra en dos manuscrits del xtv,
existents a l'Escorial y al Vaticà.
tres pera

Complement del

text

anterior es la HISTORIA DE LLÁT

ZER, la qual comença narrant
noble cavaller de Jerusalém,

la vida d'aquest (qui era un
després santificat) y la de
dues germanes seves, les qui foren Santa Maria Magdalena
y Santa Marta, aquella en estat de pecat, per çó com feya
de son cors maravelles, y malalta aquesta d'una singular
enfermetat qui l'havia empatxada de pendre marit. Sabut es
com Jesús, al començar ses predicacions en la ciutat de
Jerusalèm, redimí l'una y guarí l'altra, resucitant nores
menys a Llàtzer, qui era mort, aleshores meteix, de gran
malallía que harta.

Tot això apareix explicat, ab profusió de detalls, en el
llibre qui'ns ocupa, com y també la visió haguda per Llàtzer
en l'altre món; el coloqui que tingueren, el Dimecres Sant,
Jesús y la Verge Maria; la historia de la Corona d'Espines;
la de Dimas, el sant Iladre; la dels Sants Ignocents, sacri
ficats pel rey Herodes ab ocasió de la naixença de Crist; y
les revelacions de l'Agnits Dei a Sant Joan Baptista, sobre
la Passió.
Se faría difícil determinar totes les fonts literaries qui
pogueren contribuir a la formació d'aquest llibre de la His
TORIA I)E LLÁTZER: reminiscencies de diversos textes apò
crifs 'el de la infantesa de Jesús, y també'l de Nicodemus,
entre altres) hi poden esser reconegudes a cada moment,
ampliant y glosant punts que'ls llibres canónichs senyalen
d'una manera sumaria; y, en quant a lo demés, la fantasía
popular, completant ab intuició veritablement maravellosa
els aspectes més humans de les escenes y fets deixats pels
evangelistes en un pla secundari, emperò que'l poble prete
nia conèixer especificadament y escatir fins a Ilurs darre

conseqüencies.
També, com del Gamaliel, posseeix la nostra literatura
dues redaccions al menys d'aquest llibre, tan variat com
interessant, les quals corresponen a les dues d'aquell altre
Ilibre de que primerament hem parlat y que completen bi
bliogràficament; y això, no solament en la versió impresa
dels segles xv y xvi, sinó també en els còdexs de la versió
res

manuscrita.
Al publicar-se impresos, devers 1490, els dos textes
bessons del Gamatiel y del Llàtzer s'hi afegi un tercer text
qui ja no havía de separar-se d'ells en les reimpressions
ulteriors se tracta de la narració intitulada LA DESTRUCCIÓ
DE JERUSALÉM, de la qual aném a ocupar-nos (2).
No sabèm acabar de compendre'ls motius que han tingut
alguns tractadistes moderns pera encloure la DESTRUCCIÓ
entre les narracions cavalleresques. Primer de tots, en
Pascual de Gayangos, esmentà aquell text en el seu Catalo
go de los libros de caballerías (3), en el qual feu entrar

(1)

Haebler:

Bibliografia ibérica del siglo XV ( La
núm. 287.
Publicada en el vol. VIII de les nostres Histories
traltre temps
89'.
(3) Bibl. de Autores Españoles, vol. XL (Madrid, 1874).
HaYa, 1903).
(2)
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també altres prodticcions tan poch sospitoses de cavalle
resques com els Set savis de
tuguès. Emperò, això no ha

Roma o

com el

Tundal en por

d'estranyar-nos: en Gayangos
fou el primer qui va fer penetrar un raig de Itum dintre la
intrincada selva inexplorada de la producció novelística
dels segles xv y xvi; emperò, com es natural, avuy són
millor conegudes algunes obres de les quals aquell no po
gué endevinar el caràcter a travers dels títols, única cosa
que de certs llibres degué conèixer.
La DESTRUCCIó DE JERUSALÉM es la narració dels fets
qui seguiren a la mort de Jesucrist y qui donaren per resul
tat la presa y destrucció de la ciutat deicida, per Vespassià,
emperador de Roma; explicats, no segons la Historia, sinó
tal com els degué entendre la pietat dels cristians d'ales
hores, es a dir, cotn a càstich de Deu y compliment de la
predicció de Jesús en ocasió de sa entrada a Jerusalèm.
El diligent editor de les Obras de San Pettro l'ascual (I),
fra P. A. Valenzuela, religiós mercedari, acceptant com a
cosa fóra de dubte l'atribució a favor de dit sanf de la pa
ternitat del Gamaliel, del Llàtzer y de la DESTRUCCIó (en lo
qual no podém opinar igualment), senyala com a base histo
rial d'aquesta darrera producció I llibre d
Flavio Josefo
sobre les Guerres dels jueus, y, com a precedent de l'espe
rit del narrador, el llibre Undicta Salvatoris, d'un autor
grech inconegut, obra faulosa, de gran antigiletat. No obs
tant, sabuda es la existencia d'un original provençal de la
llegenda qui'ns ocupa, el qual ha estat estudiat en ses fonts
y en ses distintes versions per Mr. Paul Meyer, en 1875 (2`,
y publicat posteriorment (3). L'editor d'aquest text consi
dera la versió catalana, publicada per en Bofarull en 1857,
com una transcripció catalanisada d'aquell. Una altra ver
sió catalana es la que, com hem dit, apareix impresa desde'l
segle xv, a continuació dels dos tractats de que abans hem
donat noticia; y com sia que'l Gamaliel y el Llàtzer se tro
ben en algún manuscrit català a continuació d'obres de
Sant Pere Pascual, y atenent ademés a qu'en les edicions
s'hi afegeix la DESTRUCCIÓ, heusaqui, segons totes les pro
babilitats, les rahons per les quals el P. Valenzuela, allu
nyant-se dels procediments d'una crítica serena y desapas
sionada, fa l'atribució de tots aquests escrits al sant referit,
de la propria ordre mercedaria a la qual ell pertany.
No estigué tampoch gayre encertat el P. Valenzuela en
els procediments de transcripció dels textes que donà a la
publicitat, partint d'aquella atribució a totes Ilums aventu
rada. Ja hetn dit que de quiscún dels tres textes que acabèm
d'analisar n'hi ha en català dues versions, prou distintes y
independents, les quals no's poden de cap manera confon
dre: el referit editor prengué de l'una y de l'altra, sense
gran discerniment, creant pera la seva edició uns textes
mancats d'autoritat filològica, jatsia la conservin tota en
l'ordre doctrinal. En cambi, no podríem sense iniusticia dei
xar de lloar l'esforç que suposa semblant publicació, a la
qual acompanya una versió llatina moderna de tots els
textes.

Relacionades ab els textes populars de la Passió de Je
sucrist que ja hem donat a conèixer, hi ha encara en català
les LLEGENDES RIMADESDE LA BIBLIA, que ha publicat darre
rament el senyor Moliné y Brasés (4). La Biblia rimada
d'hont procedeixen les llegendes susdites, es atribuida a
fra Romeu Çabruguera o Sa Bruguera, y el manuscrit de
(1) Roma, 1906-09.
(2) Bulletin de la Société des anciens textes, núms. 3-4.
(3) La prise de Jerusalem on la vengeance du Sauveur,
te.rte provencal
par Camille Chabaneau (Paris, 1890).
(4) Vegi-s BIBL., 32.
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Sevilla qui la conté es del segle xv, emperò cal atribuir a
aytal versió rimada y a les llegendes qui la completen una
major antigüetat: les darreries del xlit.
Són cinch aquestes composicions, de les que'ns cal trac
tar aquí ab total independencia del text biblich al qual foren

l'humanal

afegides:

gonya seva y dels seus infernals comitents.

[IJ
riij

devant el

Creador, ab motiu de la nai

quina

maneral

maligne pledejant

es

refusat, a major ver

De judes Escorial e de la sua vida.
De Pi/al e de la sua vida c de la sua mort.
De la Verònica com vench a Roma.

Hem d'incloure igualment en el present ordre de llegen
bíbliques la HISTORIA DEL SANT GRAAL, extreta d'un lli
bre cavalleresch francès: el Lançalot del Llach.
Se tracta en aquesta llegenda, com tothóm sab, de la
famosa copa o grial ab que begué Jesús la nit de la Santa
Cena, y en la qual Joseph d'Arimathea va recullir la sanch
qui brollà del costat d'aquell, a l'esser ferit pel centurió. La
sagrada reliquia fou, segons la tradició, portada a Anglate
rra, ahont permanesqué amagada durant varies centuries,
fins que Parsifal va retrobar-la. Modernament Wagner ha
fet de la llegenda del Sant Graal el tema d'un dels seus
grans drames lirichs, per lo que creyèm inútil relatar l'argu
ment d'aquella, essent prou coneguda l'obra del músich
des

Vespeshia rey de Galicia (sic, qui ana a setyar la
ciutat de Jerusalem.
[Vj Dels diners on fo venut jesuchrist.
La coneixença que tenim feta ab materials narratius
d'ordre anàlech, ens permet senyalar a primer colp d'ull al
gunes concordar cies entre les llegendes rimades y aquells
materials.
La [1] correspón sensiblement al contengut del capítol
del Genes') de Scriptura intitulat: De judes Escarioth, de hon
fo, ni corn fo nodril; y també al xxlv de la Vida popular de
jesucrist.
La [11] està en concordancia .ab els fets narrats en els
darrers capítols de la Destrucció de jerusalim.
La [1111 y la [1‘7] se relacionen ab la meteixa Destrucció.
Y en quant a la [V], respón al capítol xxiii de la Vida de
Jesús, y al del Gènesi intitulat: De la moneda que/cu Taré
per la qualfo venut Josep.
El conjunt d'aquestes cinc): narracions no passa d'uns
1.300 versos apariats, de nou silabes, y d'una factura per
demés rudimentaria, com la meteixa versificació de la Bi
blia. En quant a l'atribució a n'en Cabruguera d'aquesta
redacció poètica, sembla poch fonamentada: en cambi apa
reix ben documentada la del Saltiri en prosa qtti's troba a
continuació en el meteix manuscrit de Sevilla (1).
[IV]

llinatge,

xença del Crist y de les seves predicacions atentatories als
drets que'ls dimonis creyen tenir sobre'ls humans. La Verge
Maria compareix com advocada d'aquests, y no cal dir de

De

En un

rarissim incunable de l'any 1486, que descriu el
dins la seva bibliografía de l'Exi
meniç (2), y que nosaltres hem posat també a contribució (3)
per rahó d'algún dels textes que conté, se troba una que
creyèm poder intitular REVELACIÓ DE LA VERGE M.‘RiA, y
que'ns sembla déu haver-se de relacionar ab un text llatí, el
títol del qual es com segueix: Tractalus de revelatione fada
heato Rernardo a hcala lirgine super dolorc quem scntit in
sui (4). En el nostre text es Sant Agustí qui
passione
invoca la Verge y obté d'ella la revelació del fet de la passió
de jhesu Christ; emperò en una altra redacció del meteix
tractat, publicada per en Bofarttll (5), l'interlocutor es su
primit, y es la Verge, per ella sola, qui recompta les seves
personals impressions. No obstant aquesta essencial dife
rencia, creyèrn quels dos textes deuen referir-se a un sol
original, probablement aquell Ilati qtt hem senyalat més
amunt yque no hem tinguda avinentesa d'examinar.
senyor Massó y Torrents

Publicat també per en Bo.farull (6), cal esmentar aquí el
intitulat MASCARóN, en el qual aquest personatge
apareix representant tota la cort infernal y posant plet a
tractadet

alemany.
El text català
vent

de la llegenda es avuy encara inèdit, ha
sobre'l manuscrit del xtv.e segle
y's conserva a la Biblioteca Ambrosiana de

publicat una noticia

qui'l conté

Milano, el Dr. Rubió y Lluch (I). Segons aquesta noticia, el
text acaba ab la sotscripció següent: « Sies afino/ lo lihre ab
» tant que pus no si park de les aventures del san1 grasal en
» aquesi lihre ni en al/re, e si era nagu qui mes na dixes nou
fasse a... asi fancix la Storia de sant grasal. Ffinito libro
» sit

laus gloria Christo. Aquest libre es dcn Guillem
xach, to qual la eserit hi acahat a
jorns de mayg dc
lany MCCCL.r.r.r. »
Com se pot veure, nos tracta aqui d'una traducció inte
gral del Lancalot, inó d'un extret. El traductor entengué
separar de 1 obra cavalleresca francesa 'Is episodis re
latius a la recerca del Sant Graal, lo únich que per lo
vist Ii tenía interès. S'aproprià, donchs, la quarta part del
terç volúm del Lancalot, y, després de persuadir-se de que
ni en aquell ni en els altres llibres de l'obra era qüestió del
sett tema, donà per enllestida la tasca; lo qual consta, d'una
manera prou explicita, en el colofó qu'hem transcrit. Es,
donchs, d'una narració Ilegendaria dependent de la vida de
Jesucrist, de lo que's tracta en aquesta pretesa traducció
de la cèlebre novela del Lancalot del Llach, y es en aquesta
part del nostre estudi que mereixia esser adscrita, entre les
demés produccions d'ordre semblant que hi han estat suc
cessivament examinades. Esperèm que la publicació d'a
quest text deurà venir, un dia o altre, a confirmar la suposi
ció a que dóna lloch lo poch que fins ara'n podèrn conèixer.

Pera no deixar passar res de lo que, en aquest ordre, es
a la nostra coneixença, farèm aquí un lleuger
esment del SERMó DEL B1SBETÓ, poema satírich del xv.«n se
«
gle, publicat no fa molt dins l'aplech terç del Recull de

pervingut

Antichs • (Vegi-s BIBL., 199). L'obgecte
es posar en boca d'un infant, qui per
consuetut era elet bisbetó dels escolars en la festa de Sant
Nicolau de Bari, un sermó en el qual, sots forma jocosa, eren
censurats certs falliments de quiscuna de les categories
socials de l'època. La sàtira no perdonava ni a la gent de
religió, arribant per moments a la irreverencia y a l'es
càndol.
Donchs bé, el que podriem anomenar quadre novelístich
del SERMÓ DE1. BISHETÓ y que comprèn els dos o tres primers
Textes Catalans

d'aquesta composició
(1) Cfr. la noticia del Sr. Miret y Sans, sobre en Ro
meu Sa Bruguera, dins el volúm I del Congrés d'Hisloria de
la Corona d'Aragó (Barcelona, 1909), pàgs. 147 y segs.
(2) Institut d'Estudis Calalans: Anuari, MCMIX- X, pà
gina 657, núm. 151, text 2. Vegi-s BIBL., 137.
(3) Vegi-s Llegendes de Ealtra vida (dins la « Biblioteca
Catalana »), en la part de les ilustracions y notes, el § 24.
(4) Grober: Grundriss der Romanischen Philologic,vo

lúm 11, pág. 88.
(5) Documenlos inéditos del Archivo de la Corona dc
Aragón, vol. XIII, pàg. 131.
(6) Ibid., pàg. 107.

9-1912

(1)

Revisla de

Bibliografia Catalatta,111,8.

217

BIELI OFFIJA

centenars de versos del

centS, començant

poema, es la Degollació dels Igno
per l'arribada dels tres reys y acabant ab

la descripció truculenta y a posta feta horripilant pel na
rrador, de la matança dels infants de Jerusalém. Un d'a
qttests, escapat mercès a una còmica estratagema, de les
mans dels saigs d'Herodes, se suposa esser el bisbeto del
sermó.
Emperò, com hem dit, tant per la intenció com per la
forma, el poema qui'ns ocupa té'l seu lloch entre les narra
cions satiriques de que haurèm de parlar més endavant
(1).

Ja en plena època d'esplendor literaria, y quasi com a
ampliació .devota y exemplar de la llegenda bíblica ab la
qual se relaciona, el valencià Joan Roiç de Corella corn
pongué, devers la fi de la qttinzena centuria, la seva Hrs
TORIA DE JOSEF, FILL DE JAC013, qui fon
impresa pels
anys 1490 y tants, a

Valencia meteix (2).
En aquesta prodttcció, la ploma brillant y afectadament
retòrica den Roiç de Corella no s'aparta substancialment
de la narració bíblica. Emperò, en quant als detalls ab
que
fa de la historia del fill de

Jacob una de les més interes
produccions novelesqttes qui puguin avuy encara esser
llegides, sembla que degué recórrer el nostre escriptor a
altres fonts narratives, aràbigues o jueves. Talprocedencia
ha d'atribuir-se, per exemple, a l'episodi del plant de
Jo
sants

seph en el sepulcre de sa mare, y al de la copa maravellosa
que consulta pera descobrir les veritats y les mentides.
Altres detalls semblen esser de

propria

invenció del narra

dor, com són, l'epitafi en vers de Raquel, el que pretén
pera sí la desesperada muller de Putifar, y la oració final
ab que Jacob dóna gracies a Deu per haver-li concedit
reveure'l seu fill.
En

quant a l'estil d'aquesta narració, es, com hem dit,
retórich, excés qui caracterisa la total producció
de l'escriptor valencià. Encara en la HISTORIA DF
JOSFI
aquesta manera de fer no arriba tant a l'extrém com quan
s'aplica a tractar temes mitológichs.
sumament

Finalment, ens toca parlar de la més important, al nos
entendre, de les produccions literaries catalanes basa
des en els textos bíblichs. Ens referim a la VITA CIIRISTI de
Sor Isabel de Villena, veritable novela mística del quinzén
segle, que mereixeria esser més coneguda y llegida de lo

tre

que es, tant per lo

elevat de la seva doctrina, COIll per les
excelencies d'estil y d'invenció qui la recomanen.
La narració de la docta abadessa del Reyal Monestir de
la Trinitat (extramurs de Valencia) comprèn, no solament
la vida de Jesucrist, sinó ademés la de la Verge Maria, ini
ciant-se l'obra ab la denunciació per un àngel a Sant Joa
quim de la mundissima concepció de la sua sanelissima
En el darrer capítol del Ilibre (qui es el CCXC1), se tracta
de la mort

capítol,

gloriosa de la Mare de Deu, restant inacabat el
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epopeya una de les més esplèndides creacions novelístiques
de la nostra literatura, sols
comparable, en quant als proce
diments, a la meteixa historia cavalleresca del Tirant lo
Blanch, de la qual,per moments, pensa un hom que Sor Isabel

degué tenir plena coneixença. El bell y galant dialogar cor
tisa que posa en boca dels sens
personatges, les respectuo
ses y magnificents cerimonies qtte's
plau en desenrotllar,
les meteixes atribucions palatines de
que revesteix a deter
minats personatges (com Sant Miquel,
per exemple, al qual
denomina camarlench de la Divina
Magestat), tot això,
repetim-ho, constitueix el quadre novelistich més rich de
color y més animat que may hagi prodttit la fantasía
en
terres catalanes.
Ab la seva
escenes de la

imaginació, Sor Isabel refà devotament les
infantesa de la Verge y de la de Jesús. Les

virtuts de Maria són altres tantes

personificacions,

consti

tuint propriament una cort d'amor: una d'aquestes donzelles
es la Puresa, altra la donzella Humilitat, altra la donzella

Dolçor -de- Contemplació, altra la Pobresa, etc.; denorni
nacions qui recorden les de Plaer-de-nia-vida, de Conei
xença-dels-amants y altres, de la literatura profana d'aque
Ila època. Tots aquests personatges
que la escriptora
valenciana introdueix en la seva relació, com també'Is de
caràcter evangelich qui ja hi tenen intervenció natural, ab
els estols de querubins, potestats, etc., van y venen del cel
a la tei ra, essent portadors de
missatgeríes, de demandes y
de respostes, parlant y obrant com els més afinats cortisans
que un hom pugui imaginar-se. En cambi, les dialogacions
entre la Verge Maria y les seves donzelles, son de lo
més
tendre y exquisit de la literatura mística.
El Ilibre de Sor Isabel, ademés de tot lo
enamerat, acci
dental dins la narració, conté veritables creacions
episòdi
la
ques, com, per exemple:
legació tramesa per Adám, supli
cant a la Verge accepti esser mare del
Redemptor ( I); la
vella generació dels patriarques acudint a besar
y adorar
les ferides de Crist, jaent en la falda virginal de
Maria; y
altres, qui constittteixen en conjunt la maquinaria, per dir-ho
aixi, d'aquesta composició per demés remarcable. Ab tot, la
producció de la docta abadessa es, essencialment, un llibre
místich; encara que la prodigiosa lantasía de l'autora s'es
playi ab tota llibertat en lo extern y accessori, no per a:xó
s'altera en lo més mínue'l fons teológich
y doctrinal de
l'obra; la qual, en realitat, té únicament aquest exterior
novelesch pera diferenciar-se de les produccions, substan
cialment
analegues, de Sant Bonaventura, de Ludolf de
Saxonia y de I 'Eximeniç que posseeix la literatura nos
trada (2).
La VITA CHRIS ri de Sor Isabel de Villena fon
estampada,
per primera vegada, després de la mort de l'autora, a Va
lencia, en 1497 (Brua., 212 a-b), y's reestampà encara dues
vegades. Els exemplars ne són devinguts escassíssims; em
peró l'obra serà aviat del general domini del públich cata

per haver sobrevinguda la mort a l'autora; segons
en la plana final del volúm Sor Aldonça de Montso

declara
riu, successora d'aquella en el càrrech abacial y editora del •
seu llibre.
Sor Isabel de Villena segueix puntualment en la seva
VITA CHRISTI els textes evangélichs y els dels Sants Pares
comentadors

d'aquells; emperò, com ja avençarem en la in
troducció del present estudi, la feconda inventiva de la na
rradora broda quasi materialment entorn de la sagrada

(1) El senyor R. Serra y Pagès té publicada una inte
ressant monografia: La Festa del Bisbelú a Monlserral y ori
4..ens de la mtIeLra (Barcelona, 1910), en la qual, per vía de
apèndix, figura també reproduit el text de que's tracta aquí.
(2) Haebler, obr. cit., núm. 588.

(1) El senyor Bulbena y Tusell extractà aquest episo
di en un fascicle intitulat: La legació ¡remesa per lo pare
Adam al Senyor; Seenes mistiques del llibre intilulat
•Vita
Christi. (Barcelona, 1905); en 8.°, lletra gòtica.
(2) La Vita Christi del Seraphich doctor sanet Joan Bo
naventura fou tradttida del llatí al català per un monjo de
Montserrat y estampada en el meteix monestir per en Ro
sembach, devers 1518; es un llibre rarissim. En quant al
Ludolf de Saxonia, el traduí a la nostra
Ilengua en Joan
Roiç de Corella, essent publicat a Valencia en quatre grans
volums, intitulats respectivament: Lo Primer, Lo Segón, Lo
Terç y Lo Quarl del Carto.ra, entre 1495 y 1502. Per ultim,
la Vida de jesuerisl de l'Eximeniç, ens quedà manuscrita en
l'original català, arribant-se a imprimir una sola vegada la
traducció castellana (Granada, 1495) y encara solament el
primer volúm.
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lanesch, gracies a una nova edició que'n prepara, pera la
nostra « Biblioteca Catalana., mossénJaume Barrera.
b)

Narracions

conèixer la

hagiografiques

altrament, per FLos SANCTORUM.
Avuy els crítichs més ortodoxes convenen en el caràcter
tradicional, diguem-ne folk-lórich, de molts dels elements
devént a
qui integren aquesta producció hagiogràfica que
militant.
la pietat d'un dels fills més ilustres de la Esglesia
o,

aquí d'un mosàich format d'extrets de les narra
cions dels Sants Pares y dels hagiografistes canónichs, no:
litera
es ben bé un treball personal, una veritable creació
ria, la del venerable Jaume de Varazzo (dit de Voràgine,11a
tinisant el nom del lloch de sa naixença). El nostre autor
degué sentir-se possehit d'aquella necessitat de que'nsparla'l
senyor Menéndez y Pelayo (I), de completar ab tradicions
venerables y ab detalls d'una versemblança tota ingenua,
s'interes
les narracions hagiogràfiques per les quals tant
sos
saven els fidels. Y procedía així, corn diu un autor gens
Nos tracta

« no pas ab l'intent de donar-nos com
—
segueix dient
» a faules les histories que'ns conta. Ell vol
les prengui corn a cosa molt seria, talment

pitós d'hipercriticisme,
—que'l Ilegidor

ell les hi considera, sens perjudici de manifestar so
de que's
algunes reserves sobre'l valor de les fonts
o
serveix, yde fer remarcar, ab admirable Ilealtat, tal qual
» contradicció, inversemblança opossible errada.D'aixó no'n
• resulta pas que calgui, avuy per avuy, admetre la veritat
en sos detalls quan
de totes ses narrajons: cap d'elles,
» menys, no es propriament un article de fe. Emperó per
«aquí s'explica que l'autor, acceptant ab tota l'ànima aytal
el seu
• veritat, hagi pogut esmerçar tanta de sinceritat en
• dir, tan vitt escalf d'imaginació, tanta d'emoció impetuosa,
• pera que, segles a travers, sía encara tan gran la seva
» força de seducció, que'l més escèptich dels Ilegidors pttgui
ab prou feynes resistir-hi • (2).
traducció catalana del
El manuscrit més antich de la
es
del
xiv
(3):
segons Mr. Morel
segle
FI,OS SANCTORUM
atenent
Fatio, degué esser escrit a la diócessis de Gerona,
les vides de Sant
a la circumstancia d'haver-hi intercalades
Narcís y Sant Fèlix. Altres manuscrits més moderns (se
a l'Escorial,
gle xv) se troben en diverses biblioteques (dos
semblen
un a Vich, altre a la Universitat de Barcelona) y
un xich moderni
reproduir la meteixa traducció, emperò
en la ortografía. Aquesta transfor
sada en el llenguatge y
dels se
mació devé més evident en les edicions impreses,
sense
hont el text compareix del tot renovat,
xv
xvi,
y
gles
llatí original, sinó
aparentment s'hagués recorregut al
» com
• vint

meteixa versió catalana quatrecentista, la qual, per lo

primitiu

del

llenguatge,

ha

pogut

Ilatí utilisat pel nostre traductor. Això permetría
importancia de les intercalacions al llibre del
Voràgine, ab que, pels diferents copistes y editors catalans,
a les necessitats
se feu l'adaptació de la LLEGENDA AURFA
dels nostres avis;
espirituals y a les particulars devocions
creació
de manifest a la vegada aquella part de
tiu text

Una de les més importants produccions de la edat mit
jana relatives a les vides dels Sants, es la cèlebre y copiosa
compilació del Voràgine, coneguda per LLEGENDA AURFA,

que
a la
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esser presa per un text

provençal (4).

Convindria fer un estudi sobre la composició d'aquest
text, en presencia dels documents dels segles xtv al xv1
entre ells y ab el primi
qui'ns el conserven, comparant-los
209).
(1) Obra y passatge citats (131131..,
La Légende Dorée
( París,
(2) Teodor de Wyzewa:
de
la
introducció.
XIV
1910); pàg.
la
Biblioteca
Nacio
(3) Manuscrit espanyol núm. 44, de
núm 127).
nal de París (V. Catalogue de Mr. Morel-Fatio,
Merino, dins la Revue
(4) Cfr. l'article de Balaguer y
En aquesta meteixa pu
ties Langues Romanes, XIX, 56-60.
va publicar-hi, en 1878,
blicació, XIII, s09, en C. Chabaneaudel
Flos Sanetorunt, se
versió catalana
una mostra de la
guint aquest manuscrit del quatrecents.

posant-se
literaria original (seguint el concepte
que pugui contenir el FLos SANCTORUM

d'en T. de
CATALÁ

Wyzewa)
(1).

Ademés d'aquesta capdal compilació de llegendes hagio
tot temps,
el nostre poble ha pogut servir-se en
més afec
pera mantenir la seva devoció als Sants qui Ii eren
les quals
tes, de diverses redaccions isolades, alguna de
editors de
era encara, no fa molt, reimpresa pels nostres
inclo
literatura popular. Se tracta, en general, de Sants no

gràfiques,

sos

en el

Voràgine,

per esser llar culte

especial

de la nos

terra, y poch coneguts fóra d'aquí. No farém sinó esmen
memoria, com
tar aquells qui bonament ens són vinguts a la
la
a mostra d'aquesta especialitat, de la qual segurament
do
imprimint-se,
d'en
Mariàn
Aguiló,
qu'està
•Bibliografia»
narà complerta referencia, havent estat obgecte de gran
atenció per part d'aquell docte bibliòfil.
tra

La VIDA DE SANT

JOSAFAT, que'l

senyor

Menéndez y Pe

de Barlaam

josafat,

layo relaciona ab la novela mística
derivada d'una antiquissima producció indostánica (2), fou
traduida al català, en el segle xv,per en Francesch Alegre,
en aquella meteixa època. L'adapta
y degué esser impresa
ció cristiana de la Ilegenda del sants confessors Barlaàm y
de començos del

Josafat, es atribuida a Sant Joan Damascè,
es aquest, qu'extractèm
segle v111; en quant a l'argument,
de la redacció del Voràgine:
va predir un
El pare de Josafat fou un rey, al qual
la gloria, mes no en son
seu
fill
assoliría
astrélech que'l
excels y millor: ab lo qual
propri regne, sinó en altre de més
a la nova y perseguida re
se volia indicar que's convertiría
ligió dels cristians. Pera empatxar el compliment d'aytal
fill dins un magnifich palau,
predicció, el rey feu recloure son
sensacions
envoltant-lo de tot alló qui pogués desvetllar-li
cura y vigilancia d'ell, pera que
havent,
emperò,
agradoses,
la decrepitut
desconegués la existencia de les malalties, de
temps son pare arribà a per
y de la mort. Després d'algún
mètre-li que sortís a passejar dins son carruatge.
el príncep trobà dos homes,
En la seva primera eixida,
seus acompanyants
orb l'un y masell 1 altre; preguntà als
mals dels qui atenyen als homes.— éA tots
allb:
«Són
era
què
els homes?—No,

smó a alguns. — Al menys ¿se sab per enda
deuen esser atesos d'eixos

quins homes són els qui
hornes? »
mals? — ¡Oh, senyor! ¿qui pot conèixer l'avenir dels
tot ple d'angoixa.
El príncep Josafat retornà a son palau,
vant

ocasió feu l'encontre d'un home retut
tenía'l rostre arrugat, la espatIla doblegada,
desdentegada la boca, el parlar barbotejant. Josafat, ple
al esser-li
d'estranyesa, preguntà sobre alló que veya; y,
l'efecte dels anys, preguntà: «éV quina serà la
En una segona

per la vellesa:

respost qu'era
—
els homes, o
—
fi d'això?
¡La tnort! ¿Y han de morir tots
—
se pot
—
no més alguns?
¡Tots! — ¿A quina edat? Segons:
un hom mor. »
viure fins a vuytanta o cent anys, y després
El

príncep restà sttmament desolat enfront d'aquestes
ell, les quals dugueren l'intranquilitat

idees,
a

son

noves pera

esperit.

el de
Aleshores, Sant Barlaàm, un ermità qui vivía en

(D

de la
Noticia dels manuscrits y edicions catalanesP.
Eli
en el fascicle del

es donada
compilació del Voràgine
zondo La Leyenda de San Francisco (BIBL., 114).
XXVIII
y seg.
(2) Obr. cit.: I, pàg.
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sert, tingué la revelació de l'Esperit Sant, de ço que II esde
venía al fill del rey. Se vestí de mercader,
y's presentà a
l'institutor del príncep, dient-li: • Sóch un marxant, y tinch
una pedra de molt preu pera vendre, la
qual obre'ls ulls als
orbs y les orelles als sórts, torna la paraula als muts
y la
rahó alsfolls.— Déixa-me-la veure: jo hi sóch molt entès en
—
pedres.
¡No! la meva pedra té aquesta virtut: que sols
poden vétire-la aquells qui serven castedat y no han estat
encara corromputs per la culpa. El
príncep, segons tinch
entès, ignora tot mal y serva castedat.»
El ficte mercader fou introduit a la presencia del
prín
cep Josafat, al qual després d'espl icar-li diverses paràboles,
inicià en els dogmes de la religió de Crist y Ii administrà'l
baptisme. Al saber ho, el rey ne fou molt indignat, y probà,
seguint la opinió dels seus consellers, infinites maneres de
desviar a son fill de les novelles creencies, sense conse
guir-ho de cap de les maneres; ans, al contrari, la virtut
d'aquell triomfà de tot y fins obtingué la conversió de son
propri pare.
Aquesta llegenda respón bastant d'aprop a la de Bodhis
satva, contenguda en el llibre budhista intitulat Lalita
Vistara (1); lo que fett dir a Max Miiller
qu'en la narració
de Sant Josafat, era'l propri Budha
qui s'era fet cristià.
Malhauradament, la traducció catalana d'en Francesch
Alegre sembla perduda. Se'n té noticia pel Registrum dels
llibres que possehí en Ferran Colóm, y que, a sa mort, de
gueren passar a la Biblioteca Colombina, de Sevilla. Mes
allà no n'ha quedat ni rastre d'aquesta impressió incuna
ble, la qual fou feta, segons el registre susdit, a Barcelona
en 1494, en un volám en 4.rt (2).
En

aquell incunable de 1486, de que s'ha parlat al trac
Verge Maria (BIBL., 215), compareix
imprès el LIERE DE SANT AMADOR u LA SUA VIDA, el qual de
gué esser-hi inclòs, probablement, per analogía ab altres
narracions qui s'ocupen de les penes del purgatori y de l'in
fern, y d'altres materies congruents. Donarem un extret
d'aquesta llegenda, que no's troba en el Flos Sanclorum
tar de la 1?evelació de la

del

Voragine:

Sant Amador fou concebut en pecat, a instigació del
diable. Al néixer, una legió de dimonis, en la qual n'hi havía
sis mi/ja sis sents quarante he sis (3), ni un més ni un
menys,
s'endugueren l'infant a la montanya d'Egipte, hont era Sant
Patt, primer ermità, y allà'l deixaren, devant d'un oratori
dedicat a la Verge Maria. Sant Pau adoptà l'infant, va bate
jar-lo imposant-li'l nom d'Amador y el fen criar per una cér
vola. Passat el temps convenient, va revelar-li'l secret de
sa

naixenç3,

y, havent-lo instruit, va conferir-li'l sacerdoci.
Mort Sant Pau, continuà Sant Amador, a l'exemple d'a
quell, la vida eremita, quan un jorn, després d'haver dita la
missa, y mentre reposava en el marxapeu de sa capella, vegé
venir una dóna, conduida per una legió de diables, qui l'ator
mentaven greument, infligint-li diverses tortures correspo
nents a determinades culpes que tenía contretes.
Esplicades per la dóna les rahons d'aytals torments y
també la seva vida, vingué en coneixença Sant Amador
d'esser aquella sa propria mare, la qual poch després s'ern
portaren altra voltà'Is diables. Sant Amador s'aplica desde
aleshores a redimir per medi de devocions la seva mare; fins
que un día, al complir el nombre de missesqu'ella Ii havia dit
que It eren necessaries, vegé darrera l'altar alçar-se una le

(1)

Menéndez y Pelayo; obr. cit.; pàg. XXX.
(21 Gallardo, L'nsayo de una Biblioteca Espatiola de li
bros raros
y euriosos; II, 541, núm. 3.962.
(3) Havien d'esser 6.666, qui es la quantitat que dónal
text manuscrit del segle xtv de que's parlarà més per avant.

gió
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d'àngels —sis milia he set sens

he

quarank he sis (1)—
resplandent com

que portauen vna dona ab vna corona de or,
la estela Diana ho lo sol, e posarenla sus

Era sa mare,

deslliurada per virtut de les misses del fill.
Aleshores Sant Amador se dedicà a redimir, ab idèntich
procediment, son pare, del qual sabé per sa mare'l precari
estat, condemnat a l'infern per greus culpes, entre les quals
s'hi

comptava, singularment, l'haver firmada una lletra al
espatlla dreta, comprometént
se-li en vida y en mort, a cambi de que pogués tenir suc
cessió: lo qual, precisament, s'era realisat ab la naixença de
Sant Amador. El día que'l sant hagué acabat de resar les
trenta tres mil misses de que son pare freturava, un àngel Ii
aparegué, pera entregar-li la susdita lletra firmada; la qttal
cremà tot seguit Sant Amador, quedant romput el pacte y
deslliurat, el temerari contractant, de les duríssimes penes
qu en l'infern sofría.
A continuació Sant Amador se'n va anar a Roma, ahont,
després de refusar humilment la dignitat papaI que se Ii ofe
ría, fundà ulia esglesia que ara s'appella la esglesia de nostra
dona da Roqua de sant Amador, en la qual Deu hi fa molt
dimoni ab sanch de la seva

grans mirar/es.
Adetnés d'aquest text, imprès a les darreries del quinzén
segle, n'hi ha un altre de més antich, manuscrit, que publi
ca fa alguns anys el senyor V. Lieutaud, de Marsella (2);
el còdex original es del segle xtv, y pertany a la biblio
teca comunal d'aquella ciutat. Segons I editor, la VIDA DE
SANT AMADOR no dèu esser pas molt antiga: s'hi sent, a
» cada ratlla (diu), com una mena d'inducció a favor de les
• pràctiques, les institucions y les fundacions monacals. No
» sería pas impossible que l'haguessin composta'Is metei
• xos religiosos, algún
temps després de la invenció de les
» reliquies de Sant Amador, en 1166, y de la fundació del
• monestir qui se'n segui».
Fou traduida, probablement del Ilati en que degué esser
escrita, al dialecte tolosà y impresa a Tolosa,devers 1520,
sots la rúbrica segiient: Sen sec la vida del glorios confessor
el ama/de Nostre Seignour J.-C.,Monseignour Amadour,nou
vellamenl translantada al commun lantgage de Toulouse.
En quant a les dues traduccions catalanes, ben indepen
dents l'una de l'altra, degueren esser també, per lo que
sembla, traduides del original llatí.

SANT ONOFRF, de la qual se'n conserva enca
xtv.,» segle (3), fou estampada a
Valencia, a començos del xvi (devers 15101 (4); emperò, no
havent nos Ilegut conèixer el text d' aquesta edició, no
podèrn aventurar si es el meteix del còdex, o sis tracta d'una
La VIDA DE

ra un còdex català del

versió distinta

d'aquella.

En el meteix manuscrit que aca bèm d'esmentar, hi apa
reix, a continuació de la de Sant Onofre, la VIDA DE SANTA
PAULA, traduida de la vida llatina de la Santa escrita per
Sant Geroni. Es la meteixa traducció catalana (ab variants
que caldría rellevar al publicar-se aquest text), que's retro

(1) Altra volta una quantitat equivocada pel traductor
la Ilógica reclama quels dimonis fossin 6.666, com abans
els àngels. Aquesta es la xifra qui consta també en el text
del xtv.
(2) La Vida de Sant Amador; texte provençal inedit du
XIV.e siècle (dialecte catalani publié... par L Lieutaud (Mar

seille, 1878).
(3) Biblioteca de I Institut d'Estudis Catalans, fons
Aguiló: «Comença del benauenturat sant Honoffre la sua
santa e virtuosa vida. En lo temps de Casiodoro emperador
rey de Ongria los cristians de aquellasparli/as cran moll
ardens e coralfosos de guerra contra lo solda de Babilonia...»
(4) Serrano y Morales: Imprentas de Valencia, pàg. 228.
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1510, y ara de poch reproduida puntualment en edició de
bibliòfil (1).

ba

formant part d'un còdex de l'Escorial qu'hem donat a co
nèixer en altre lloch (1).

en

De la VIDA 1W SANT GERONI no'ns ne caldrà tampoch
molt: fou impresa, al menys per dues vegades, a Bar
celona en el segle xv (2) ab el títol de Vida e transit de
Sant .leronim. Aquesta Vida es, positivament, distinta de la
del Voragine y molt més extensament explanada; consti
tuint en les edicions susdites un volúm de cent-cinquan
ta fulles, lo qu'en el Flos Sanctorum no'n ocupa sinó al

La VIDA DE SENTA ANN
escrita per en Joan Roiç de
Corella, fou aixf meteix estampada a Valencia, a les darre
ríes del segle XV (2), en una edició avuy raríssima, l'únich
exemplar conegut de la qual se conserva, per fortuna, a la
Colombina de Sevilla. Emperi‘ aquest text, en tot cas, ha
d'esser compulsat ab els dels dos manuscrits d'obres d'en
Roiç de Corella que'ns resten, a saber: el de la biblio
teca universitaria de Valencia, y el cèlebre «Jardinet
d'Orats» de la de Barcelona Seguint aquest darrer manus
crit, la reproduí en F. Pelay Briz, fa alguns anys, en forma
bastant defectuosa, per no haver pogut utilisar els altres

parlar

gunes.

Treta, segons totes les probabilitats, d'un text proven
existeix en el nostre idioma la VIDA DE SANT HONO
RA-r, de la qual se'n conserva la primitiva redacció en un
manuscrit del segle xv (4). La meteixa VIDA fou impresa a
Valencia, en 1495, emperúl text d'aquesta edició es evi
dentment incorrecte, lo qual es de notar desde les primeres
línees, comparant-lo ab la lliçó del manuscrit.
De la vida d'aquest Sant n'hi ha una segona relació, que
fou estampada a Valencia, per l'impressor Jofre, en 1513;

çal (3),

text, segons consta en la portada, «novament
per un mestre en sacra theologia» (5). Dit s'està
que la relació de que's tracta no té res que veure ab la de
qu'hem parlat més amunt: es un llibre diferent.
essent-ne'l

corregit

doble relació possehim la VIDA DE I.A SERÁ
bé procedint abdúes d'un
Raymundus de Capua.
La més antiga d'aquestes versions sembla esser la d'en
També en

FICA SANTA CATERINA DE SENA, Si
meteix original, o sía'l text llatí de

Miquel Pérez, impresa

Valencia, en 1499, per l'impressor
Cofman (6), text que no'ns ha Ilegut consultar.
L'altra versió, impresa també a Valencia, en 1511, es
deguda a frare Thomas de Vesach, el qual, ab una modestia
qui no acaba d'esser-ho del tot, donà'l seu nom en acróstich,
fent servir les caplletres dels capitols del llibre. Aquesta
edició es remarcable per la colecció d'estampes qui la iliis
tren, y Ii serveix de complement el fascicle de les Obres fe/es
en labor de la seraphica senla Catherina de Sena, en ocasió
d'un certamen celebrat aquell any 1511, y del qual foren

(3).

Aguiló, dintre la seva «Biblioteca Catalana»
afegitó al segón volum del Recull

En Mariàn
y com a

la \lII..

DEI.

CLORIÓS NIARTRE

SENT

JULIA,

treta del ma

Contraria de mercers o
botiguers de la ciutat de Barcelona, fet en 1462. Se comple
ta aquest text ab la narració d'alguns miracles obrats pel
sant, y que'l diligent editor reproduí igualment.
Evidentment sense relació ab la susdita vida, fou impre
sa a Valencia, devers 1528, una composició, en vers, deguda
a Mossèn Joan Baptista Hieroni Agnes, intitolada: LA VIDA
DE SANT JULIA, ABAT Y MARTYR. Y DE SANTA BASILISSA,
VERGE, D'AQUEI.I. SPOSA, segons la referencia del senyor
Serrano y Morales
No'ns ha estat possible fer conei
nuscrit de

xença ab

les ordinacions de

la

aquest text poètich.

a

Sorio, el canonge Fira y el no
ble don Francisco Fenollet (7).

jutges

textes

el reverent Balthasar

Un dels sants més populars y el més estimat dels va
lencians, SANT VICENT FERRER, no podía deixar de tenir
la seva VIDA: aquesta fou escrita pel ja nomenat Miquel
Pérez, en aquella prosa retoricada qui era tant del gust
del seu temps, jatsía ho fos de decadencia ben manifesta
pera'l nostre idioma. Aytal Vida fou estampada a Valencia,

De la meteixa faysó poètica y pia es la composició de
Mossèn Jaume Gaçull, impresa en 1505, a Valencia, sobre
LA VIDA DE SANTA MAGDALENA FN COFILES, que descriu el
susdit bibliògraf (5); la qual semblaria desdir de les altres
produccions, de caràcter satírich, del meteix poeta, si en
aquell temps no fos cosa freqüent excellir alhora en la lite
ratura mística y en la més profana que donar-se pugui.

VIDA DE SANT ANrinoco, METGE Y MARTIR, fon impre
Càller, en lilIa de Sardenya, en el segle xv, y repro
duida en la segona meytat del segiient.
en una
Aqttest text fou reproduit, en 1890, per
elegant y pulcra edicioneta; indicant el propòsit de publi
car, començant pel susdit text, una «Biblioteca Catalana Po
pular.; progecte que no tirà avant aquell entusiasta ante
La

sa a

cessor
El

nostre, lo qual es ara ben bé de doldre.

propri Aguiló, en

el

prólech del

seu Recull

d'Eximplis

SANT SECIMÓN, REY DE BORCONYA, de la
qual nosaltres no n'hem arribat a conèixer sinó les edicions
populars del segle xix, qui manteníen entrel nostre poble
la devoció al susdit Sant, al qual se venía encara dedicant,
no fa molt, un culte quasi supersticiós.
esmenta la VIDA DE

(1) Llegendes de l'altra vida (dins la .Biblioteca Cata
lana»), pàg. 255. Se tracta del manuscrit M. II. 3, d'aquella
rica biblioteca. En ell se troba encara la Vida de
la
de Santa Eufrosina, la de Santa Marina, la de Sanla Maria
la
de
Sant
la
de
Sant
Lluis,
confessor,
Cristòfol,
Egipciaea,
y la de Sant Francesch. No tots aquests textes semblen pro
cedir del Voragine; alguns ne són ampliacions. S'imposa la
conveniencia de llur publicació pera poder-ne fer l'estudi.
(2) Haebler, núms. 681 y 682: per Pere Posa, en 1492,
d'una
y per Pere Miquel, en 1493. El meteix bibliògraf parla
suposada edició de 1482, de qual existencia dubta.
(31 Tal volta'l poema de Raymond Feraud (vegi-s Revue
des Langues Romanes;XX, 237).
(4) Biblioteca Nacional de París, manuscrit espanyol
núm. 154 (Morel-Fatio, Catalogue, núm. 128).
(5) Serrano y Morales, obr. cit., pàg. 228.
(6) Haebler, núm. 569.
(?) Les estampes de la Vida de Santa Catherina y les
cobles foren obgecte d'una reproducció en fotolitografía
per part del senyor Sancho Rayón.

Pera posar fi a n'aquesta enumeració de textes narra
tius hagiogràfichs, ens cal fer esment de la LLEGENDA DE
SANT ANTONI ABAT, encara que no sia propriament la rela

(1) Vegi-s BIBL., 70.
(2) Haebler, mírn. 587.
(3) Llibre intitulal fardinet d'Orals, Barcelona, 1868; la
Vida de Santa Ana es el primer text d'aquesta publicació
del còdex qui'ns ocupa, la qual vegé la Iltun
fragmentaria
en tolletí y s'anticipà de molt temps a les aficions del pú
blich català.
(4) Obr. cit., pàg. 240.
(5) Id., pag. 227.
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ció de la vida del dit Sant, sinó la explicació de les mira
culoses circumstancies en que fou inventat el seu cos.
se
Aquest text, qui compareix en un manuscrit del
gle de la biblioteca provincial de Palma, fou publicat en 1873
pel senyor Bartomeu Muntaner (1). N'apareix esmentat un
altre manuscrit, que degué perdre-s, probablement, en les
revoltes del segle passat, dins l'obra d'en Boix (2). Se
tracta d'una de les narracions més poètiques y interessants,
dintre aquest genre, ab que compta la nostra literatura. La
narració s'inicia ab el tópich, tan freqüent en la literatura

mitg-eval, del

pare qui, mancat de successió, recorre als po
sobrenaturals, pera conseguir ab l'adjutori de la gracia
allò que per sola obra de natura no ha pogut obtindre.
L'emperador Contastí, després de continuades devo
cions y ofrenes a Sent Soffir, marlir de nostre Senror, con
segueix de sa muller una filla, la qual es batejada ab el nom
de Sofia. Un dia, quan la infanta ja tenía deu anys, els dimo
nis Ii entraren al cos ab l'aygua que begué, començant tot
seguit aquella a proferir crits y imprecacions, y a tremolar
y a gemegar, tal com se pertany a una veritable possessa
ders

dels
ble

esperits malignes.
Durant cinch anys continuà la donzella en tan deplora
estat, fins que'ls dimonis cridaren per boca d'ella metei

xa:

temps nosallres del cors daquesta infanta no exirem,
lins que uenga Antoni abat qui es ermita en Egipte,
qual tots dies nons fa sino cremar.. Immediatament se
presentà alsulls de l'Emperador un dolorós problema, car el
penitent Sant Antoni, a l'obgecte d'evitar que fos el seu cos
obgecte de vanes pompes funerals, havia ordenat a dos dels,
seusdeixeblesque, al morir, l'enterressin en lloch de tothóm
ignorat; lo qual havien fet. Això fou lo tínich que conseguí
averiguar l'Emperador, després d'haver fetes estudiar pels
savis de la seva cort les vides dels sants y dels eremites.
Una revelació de Deu, emperò, vingué en auxili del pare
desolat, en la qual Ii fou prescrit que dotze clergues, coma
nats pel sant bisbe TeOfil, devien passar a l'Egipte pera pro
cedir a la recerca del cos de Sant Antoni. Després d'una llar
ga excursió per mar y terres endins de l'Egipte, arribà la
comitiva al monestir fundat per aquell sant. Era aytal mo
nestir una ben extraordinaria cosa: de primer entuvi, ro
dejat d'espès boscatge, no conseguiren trobar-ne l'accés,
sinó ab l'ajuda d'un prohóm vell, al; la cara molt bela e
clara, quels hi aparegué, el qual va pendre'l bisbe per la mà
y el conduí, seguit dels altres, devant la porta de la esgle
sia, desapareixent sense proferir un sol mot. Rebuts pels
frares del monestir, foren degudament acttllits y tractats,
Y, de passada, iniciats en les circumstancies de la vida llur:
l'aygua de que bevien, donava sabor de qualsevol mena
de vi que hotn demanés, y procedía d'una font que havía feta
brollar Sant Antoni; el pa, els era portat quotidianament
per dos lleons, sense quels monjos no poguessin sospitar
hónt se pastava ni hónt se cohia, y oferint aytal pa virtuts
nutritives meravelloses; menjaven, ademés, unes herbes y
arrels qui adquirien tota mena de sabor de carn, a desitg
de qui les menjava. Ademés de totes
aquestes meravelles,
hi havia la de qùe, en els altarsde la esglesia, les Ilanties hi
havien estat enceses per Sant Antoni en persona, més de
entro

quaranta anys enrera, sens que després lesencenguessen els
monjos: un aucell blanch qui portava llum en el béch, compa

reixía, en les grans diades, y encenia les susdites Ilanties.
Vingue'l cas d'exposar el bisbe als monjos del monestir
(1) Incención del Cuerpo de San Antonio Abad, ë historia
hija del Re,' de Hungria; lerendas en prosa catalana
(Palma, 1873.)
(2) Historia de la ciudad
Reino de Valencia; 1, 491.

de la

provenzal...
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del

l'obgecte
viatge. El prior respongué, en resúm, al bisbe
Teófil, que la tomba del Sant els era, com a tothèm, des
coneguda : no hi havía , donchs, manera de servir-lo en
aquest punt, essent per altra part la voluntat de Sant Anto
ni que ningú no torbés la pau de son repòs. Emperò, a tot
això, l'àngel Sant Gabriel els aparegué, mentre estaven en

comunitat cantant la missa, pera deixar damunt l'altar una
lletra, contenint les instruccions que calía seguir pera trobar
les reliquies del Sant.
Segons aytal lletra, havien d'eixir del monestir ab creu
alçada, fent dret camí; una estela'Is apareixeria pera dur
los al Iloch hont geya'l cos de Sant Antoni. Caminaren,
donchs, dinou dies, salvant tota mena d'obstacles naturals
y sobrenaturals, passant just pel costat de la boca de l'in
fern, y assolint per fi un camp delitós, el qual era estat
conreat, en vida, pel propri Sant Antoni. Un aucell blanch,
qui tPnia'l béch vermell, se posà damunt un bell arbre, sota'l
qual decorría una bella fontana ab l'aygua de sabor de pi
ment; noresmenys, una visió del Sant, ab un estol d'àngels
cantant al seu entorn, se'ls aparegué, indicant-los per clar
esser aquell el lloch que cercaven.
Mes, com no tenien ni cavechs ni eixades, ni veixells
pera treure l'aygua del clot, degueren encara reclamarl'ad
jutori de Deu: tantost dos Ileoparts aparegueren, els quals,
a les ordres del bisbe, obriren la terra, inst fins a descobrir
la

pedra sots la qual reposaven les santes reliquies; heus
aquí la inscripció, en escriptura grega y hebraica, del mo
nument qui aparegué a la vista dels descobridors: •Assi jau
> lo cors de sent Anthoni, lo qual an solarrat Yllarion, prior, e
.els seus dexebks.• Alçaren la pedra, y, en efecte, trobaren
el cos del Sant, qui exhalava nobles y excellents olors, el

qual

exhumaren ab tota solemnitat. Conduits altra volta per

estela, feren el camí de tornada, passant, com al anar,
pel monestir. Allà'l cos del Sant realisà'Is primers miracles:
la

guarí

Ilebrosos qui hi acudiren; pel cami trobaren
morts, qui foren tornats a la vida. Al passar per
Jerusalém les despulles de Sant Antoni, s'operà un encara
més important miracle: un jove qui era estat peniat, per
acusació d'homicidi, fou mantingut pels cabells, durant vuyt
dies, pel Sant y un seu companyó alat; de manera que pogué
cinch

tres homes

despenjat indemne.
fi, després de quaranta dies y quaranta nits de na
vegació, arribaren els expedicionaris, conduint el cos de
Sant Antoni, a Constantinople, hont l'Emperador Contasti'ls
esser

Per

estava ja esperant. Aleshores fou guarida la princesa, y, en
degut agrahiment, fou bastit per ordre del susdit Emperador
un bell monument d'or, ivori y pedres precioses, a la honor
del gloriós Sant Antoni abat.
per Ilesta aquesta part del nostre estudi
referir-nos a una manifestació literat ia, d'una impor
tancia gran dins de Catalunya, yqui es conseqüencia imme
No donarèm

sense

diata de la literatura hagiogràfica que acabern de ressenyar.

referírn als Goigs, de que tan profusament ha estat
el nostre poble en centenars y centenars de fulles
impreses, y ab els quals, els cantors anònims a qui són de
gudes aytals composicions, d'un gust literari quasi sempre
molt discutible, han mantingut fresch en la imaginació po
pular el recort de les vides y virtuts extraordinaries dels
Ens

provehit

Sants; els quals, venerats en capelles y ermites
per tots els recons y reconets de la nostra terra,
han servit de pretext a aplechs y romeries, de les que, avuy
per avuy, no se'n es pas esborrat el rastre totalment en les
nostres

disperses

gent camperola.
Goigs en Ilaor dels Sants, com a manifestació litera
ria popular, mereixerien un estudi detingut per part dels
costums de la
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estar segur

Sant

qui s'emprengués aquest treball, poperdria pas el temps, essent

Matheus.

Pau, apostol.
[ermità.
Sant Sebastià.
Sant Simó y Sant Judes.
Sant

de que no

interessantissim lo que, en materia de tradicions, creencies,
supersticions, etc., posaria de manifest un semblant estudi.
Emperó això ja no entra en els límits del present tractat, qui
deu quedar reduit al camp estrictantent narratiu, prou

Sant Pat:

extens de per sí.
Sols esmentarém, de

Sant

passada, per esser una manifestació única de la seva època, un aplech degoigs catalans del
quinzén segle, que veurà la Ilum dintre poch: COBLES FETES
EN LLAIIOR DE DIVERSOS SANTS; les quals seràn editades a
despeses de la Societat Catalana de Bibliòfils, de la nostra
literari (pera no desmentir
manifestacie-tradi
cional y per oferir-nos una selecció dels Sants més populars
en terres de Ilengua catalana; havent n'hi de totes les re
gions qui formaren un temps la gran Catalunya, com se
veurà per la segiient llista:
ciutat. No tenen un gran interès
el

genre); emperò

nostra mare Eva.
Reys de Orient.

Nostre senyor Deu

Jesuchrist.

La Santa Veracreu.

Lo Credo in Deum.
La Salve Regina.
La Verge Maria de Montserrat.
La Verge Maria de Pietat.
Santa Agnès.
Sant Agostí.
Sant Amador.
Sant Andreu.
Sant Anthoni [abat].
Sant Anthoni de Padtta.
Santa

Apolonia.

Barbera.
Sant Basili.
Santa

Sant Bernabeu.
Sant Berthomeu.

Blay.
Breç.
Santa Catharina de Sena.
Sant Dimas.
Sant Domingo, confessor.
Sant
Sant

Sant Esteve.

Eularia.
Sant Felip y Sant Jaume, apostols.
Sant Francesch.
Sant Gil.
Sant Guillem.
Santa

Sant

Hipòlit.

Sant Honorat.

Jaume, apostol.
Joan, evangelista.
Sant Jordi.
Santa Juliana.
Sant
Sant

Sant Làzer.

Loys, bisbe.
Sant Luch,
Santa Lucia.
Sant Machari.
Sant

Sant Macià.
Santa
Sant

Magdalena.

March.

Santa
Santa

Thomas, apostol.

Sant Thomas de

Aqui.

Thomas de Conturberi.
Sant Vicent, martir.
L'autor d'aquesta compilació hagiogràfica no es cone
gut, reputant-lo valencià'Is senyors R. Foulché-Delbosc y
J. Massó y Torrents,encarregats de la edició de les Cobles.
Sant

són interessants com a

Nostre Pare Adam y
Els Tres

Santa Tecla.

Margarita.
Maria Egipciaqtta.

c) Visions de raltra vida y via/ges a ultratomba
Una branca important de les Ilegendes del cristianisme
està constituida per les visions de l'altre món, Iligades ab
la creencia d'un lloch d'expiació pera les ànimes, y d'una
benhaurança pera recompensa dels elets. Aques
idees, a les quals no eren pas agens els pobles y les ci
vilisacions pre-cristianes, havíen d'adquirir una gran pre
ponderancia en els esperits ab la difusió del cristianisme,
apareixent-ne ¡ales primeres manifestacions en els Sagrats
Textes: els darrers capítols de l'Apoealipsi de Sant Joan,
ens donen ja la visió compendiada de lo que haurà d'esser
aquell més enllà qui tant ha preocupat y seguirà preocupant
a la humanitat. Emperò allò no era més que'l germen de
.tota una literatura especial, encaminada a ampliar aquella
visió, ni prou completa ni prou definida: moralisadors y
catequistes havien de rivalisar en donar el desenrotllament
indispensable a un tema d'un tan extraordinari interès.
mansió de
tes

Com se compendrà, en el present estudi no hem pas de
eixir dels limits natura 1s de la literatura catalana. Tributa
nies en això, com totes les demés, de les fonts Ilati-eclesiàs
tiques, les nostres lletres són més riques de lo que fins ara's
creya en traduccions de llegendes de l'altra vida.
Una d'elles ja ha estat esmentada aquí, tot passant, al
parlar de la Historia de Llatzer (BIBL., 213). Efectivament, en
aquella s'hi troba la relació feta per Llàtzer, després d'esser

resucitatper Nostre Senyor, de la seva excursió a l'infern( I).
Allà vagó les grans rodes en les quals giravolten els super
biosos; els pous de foch hont cremen els luxuriosos; lescal
fusos hont s 'n posats els avariciosos; els
càstichs infligits als irosos, ab tota mena d'eynes tallants y
punxants; el riu gelat hont són submergits els pecadors per
enveja; l'altre riu d'aygiles fètides hont són banyats els go
losos; y, per fi, el torment de que són obgecte els peresosos,
als quals agullonen sense repòs infinites serpentsde totes mi
des. Es aquesta, per lo que's pot veure, una organisació quasi
primaria, encara que bastant completa, del regiment avernal
intern, havent-hi pera quiscún dels set pecats capitals un
torment adecuat. Emperò, ja veurèm com la cosa anirà es
pecialisant-se, donant lloch a concepcions més amples cada
vegada y més complexes: la imaginació dels narradors de
visions infernals no havia d'aturar-se ja, fins a assolir el
maxim aparell escènich en la portentosa creació dantesca.
deres de metalls

Una de les més antigues d'aytals visions, d'origen mo
nacal, es la Visió 1)1.: TRICrELNI, que'l venerable Beda relata
en la seva Historia ecelesiastica gen/es anglorum (2); fou
tradttida al català, en el xiv.,n segle, havent donat a conèi
xer nosaltres aquest text, desconegut abans, en el volúm

Santa Marta.

(1)
(2)

Sant Martí.
9-1912

edició Valenzuela ocupa la plana 17.
Llibre V, cap. XII.
En la
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l'altra vida qui forma part de la <Biblioteca
(1).
El pros Trictelm morí, y tornà de mort a vida després
d'una sola nit, en el transcurs de la qual, acompanyat per un
àngel, visità'l purgatori. Era aquest en forma de vall, ampla
de

Llegendes de
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forma de

Catalana»

defensar-se de les tentacions de que serà obgecte;
dimonis qui proben de tentar al cavaller; vi

arribada dels

temperatura glacial: les ànimes eren successivament
alternativa passades del fret extrém a la calor suprema.
També vegé l'infern, format per un gran pou, ab immenses
montanyes de foch a l'interior: les ànimes eren progectades
cap amunt per les flamarades, talment com a bolves, pera

sions del primer, segón, tercer yquart camps, en els quals són
aplicades diversitat de turments; la roda de foch; els banys
de metalls fusos; el riu de glaç; el pou de foch; el pont peri
llós qui passa per damunt l'infern. Després el cavaller Owein
arriba devant dels murs del paradís terrenal, hont es admès
únicament a títol de transeunt; finalment entreveu el celes
tial paradís, de la porta estant. Tot seguit, complerta ja la
seva missió, es request de rependre'l viatge de tornada.
La eixida del purgatori dóna lloch a unes cerimonies apro
priades, y a determinades pràctiques religioses, que'l bon

tornar a caure en el foch: y així cremaven indefinidament.

cavaller

y pregona, a l'un costat de la qual hi havia grans flames
de foch, en tant que a l'altre costat, tot de neu, hi regnava
una
y

ultitn, fou conduit a un jardi delitós, enclòs dintre altis
sima e impenetrable muralla; en aquest lloch tot era alegría,
bones olors y cantichs armoniosos; una multitut d'esperits
benaventurats l'ocupaven, emperò aytal lloch no era enca

completà després

ab la visita a la Terra Santa.

Per

ra'l

paradís, sinó
bons en

la mansió de

benhattrança dels qui,

havent

viure, no havien assolida emperú la
perfecció total. L'àngel sols pogué permetre a Trictelm
ovirar les sublimitats del regne celestial, mes no pas entrar
hi; essent tot seguit reintegrat a viure entre'ls homes, als
quals recomptà lo vist y donà l'exemple d'una santa vida,
estat

després

llur

d'haver-se vestit els hàbits de

monjo.

El VIATGE DEL CAVALLER OWEIN AL PURGATORI DE
SANT PATRICI, tradnit en 1320 al català per frare Ramón
Ros de

Tàrrega,

es sens

dubte una de les més interessants

produccions mitg-evals d'aquesta categoría de ficcions ul
tra-terrenes.
La

llegenda

fa a

Sant

Patrici l'introductor del cristia

nisme a Hibernia. Havent trobat grans resistencies per part
d'aquells naturals a acceptar la nova fe y a posar crèdit a

relació que dels torments y penes del purgatorils feya,
el Sant demanà y obtingué de Deu que establís en ple
desert un forat pel qual fos possible devallar a la mansió
terrible, a lí de que'is incrèduls poguessin esser convençuts
de propria ciencia. Aquest es l'origen del famós Purgatori
de Sant Patrici, en el qual, segons la general creencia, tot
aquell qui pogués entrar-hi y eixir-ne al cap d'un dia y una
nit, resistint ab coratge les probes a que seria sotrnès,
quedaria remut de totes ses culpes passades; al contrari,
aquell de qui s'esperaria en va la tornada, podía esser donat
en definitiva com a damnat per in-aciernum.
El cavaller irlandès Owein, fon un, entre molts altres,
la

dels
al

qui realisaren, segons se compta, la perillosa excursió

Purgatori.

El

D'Owsis deu esser situat en els

començos de la XII" centuria, essent-li de molt poch pos
terior la narració llatina de les seves aventures que s'en
carregà de posar per escrit el monjo Huch de Saltrey.
Aytal narració, que'ns es impossible analisar detallada
ment en

aquest lloch per la seva molta extensió, ens inicia
en el ceremonial ab que devia realisar-se la entrada a la
gruta de Sant Patrici, la qual, ab la construcció del mones
tir

qui II era anexe, quedava sots la custodia dels monios

d'aquell; essent precises certes llicencies
que'l prior de la comunitat pogués permetre

del bisbe
la

pera

entrada a la

gruta o pou, y devent-se sotsmetre'l postulant a
formalitats dilatories, y exigint-se-li, noresmenys,
una ferma contrició.
Owein es introduit al forat; y a partir d'aquell moment
la visió del món exterior es substituida per la esgarrifosa
successió d'escenes que no farém sinó enumerar: aparició de
quinze monjos blanchs, qui instrueixen al neòfit sobre la
susdita
certes

(1)

Es

el text 111, en el susdit volúrn.

Aquesta
en el món

narració de l'Owein assolí una difusió enorme

cristià dels

segles mitjos. Fou traduida a quasi

vulgars, y ja no cal dir si degué preocu
esperits, en aquella època de fe exaltada y de
tota proba. A Catalunya, com a tot arreu, ha

totes les Ilengiles
par a

molts

credulitat a

gué de deixar-se'n sentir la influencia, y fins donà lloch a
que un cavaller català, del Rosselló, se fes el propúsit de
repetir l'aventura de l'irlandès Owein. Això fou en circums
tancies bastant curioses, que creyèm interessant fer co
nèixer:
El vescomte Ramón de Perellós y de Roda, senyor de la
baronia de Ceret, o sía'l cavaller català de que's tracta, era,
en temps del primogènit d'Aragó qui fou després Joan I,
l'encarregat a París de diversos afers diplomàtichs: mitjan
çant una Iletra que Ii endreçà, l'infant hagué de fer-li,
entre altres encàrrechs d'ordre privat, el de que Ii procurés
la relació d'aquell cavaller qui era entrat en el Purgatori
de Sant Patrici. Aytal Iletra es del 13 d'agost de 13813.
príncep pogué, segons sembla, enterar-se a pleret
l'Owein, yde la excursió al Purgatori; y pro
bablement tota la cort degué interessar-se, com ell, pera
conèixer tots els detalls del temerari viatge, de forma que
encara alguns anys després, en 1394, essent ja rey en
Joan I, trameté a una filla seva, la Comtesa de Foix, el
llibret del Purgatori, segons consta per altra lletra de que
tenim coneixença. Es d'advertir, que fins aquí devèm enten
dre que's tracta únicament del text Ilati d'en Saltrey, essent
El

del

Ilibre de

quasi segur que'l Rey y la cort desconeixíen la versió cata
lana d'en Ros, feta setanta anys avans.
A tot això arribà l'any 1395, en el qual ocorregué la
mort sobtada del rey en Joan. Les circumstancies d'aquesta
mort donaren una vivíssima actualitat a la qiiestió del Por
gatori, circulant pel poble les més estranyes suposicions en
quant a la st'irt futura de l'ànima del monarca. Tant degué
aquest assumpte, que a un dels familiars y se
del rey, en Bernat Metge, Ii inspirà
seu famós
Somni, de que parlarèm més endevant; a l'ensemps que no
altre dels cortisans més afectes a la persona del Rey difunt
obtava per anar en persona al Purgatori de Sant Pattici
pera haver noticies d'aquell: ja no cal dir que aquest perso
natge era en Ramón de Perellós.
¿Hi anà, o no hi anà, al Purgatori? Nosaltres, com es
natural, devèm afirmar que no; emperò es presumible que va
intentar-ho. Ara, lo que no pot donar lloch a dubte es qu'ell
digué que hi havia anat, yque, pera probar-ho, fett la relació
detallada del sett viatge. Mes ¡ay! la critica moderna es
la relació d'en Perellós es, puntualment, la
inexorable
meteixa de l'Owein, que'l cavaller rossellonès se feu seva,
afegint-hi, aixà si, uns preliminars força interessants, qui
seràn en tot cas lo que'l viatge podrà tenir d'original.
El VIATGE D'EN PERELLóS AL PURGATORI DE SANT PA
TRICI comença ab un prólech autobiogràfich del narrador,

preocupar
cretari
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fl nomine fancte
et indíuídue triní
tatía Zmen..En lapn
bela natiuítat Deno,
fire fenbo2 "Oefu críft

mi 1.ccc.gviii.teer vefpres De noffra
Dona De feptenbre obtenguda la be,

nedictio Del papa benebet po parti

be fulfertat3 en terra De .Enfebela c
De creffiks les quala recitarno pena
cum nos faffa ata materia que feguir
vutt tocant lo via tge De fant patriffi
queea en lea enditradea De puernía
lo cal viatge ab ta muda De Deu be
fet ecomphtaptant com bome íamap
ni age fet De pups mou t5 fanct pa
trifft.ik affo 65tare entíraméten qua

perla
gracia De oeu velionte De pereltoa e
De Roclaa fenpbo2 Deta baronia De
feret per anar a purgato2i t fanctpa

tre maneraa.

quell
Dcfigen faber cofes e,
e
firanpes meraueltofes cum fian p9
ptefens naturatment que aquellaa

iluartament lea cófacs que po be vi
liea ni trobadea en to Dit purgato2í
e aquettaa que reuellar fe poden .car
cofae pba que no fon plafenta pas
a Deu que permi fpen reuetadeo. car
no ca wediét ni a Deu ptafent ni no
bo vol per to peritE que fenporia fe
guiramp nian aquella que ferianre
uetades c]tcora feria íreparabla.

la

clutat

Da

vinpbo tpo

ramon

bomw Daft

trífi'í per tal que tot3

c

mon

bompot faber perboír Dir equella
robo.po en mon touét fup nopritab
to rep cbartes rep

be franfa

ab

mofféper mí5pare melapíTa to catera
fon odmiralt e cambrer. J.n aquella
conab t013 Loa efeudea be cauaUes
i5 fon reatmee Daltres realmea crellí
51n0 íí poua po effer info2mat Delas
cofes merauellofee be eftranpea que
fon per lo mon.car aquí

ne

venian

mottea part3e aguiLacormolt elenat
afTaberper vília fo que aula boit Di
ri adiuetfw coualles e ba altres gés
.EDe fet pomemeti a feguír lao nuen
turca belmon per totas las terraa De
crefliena feptaa que fon en lo mon
bon rafonablement bom pot anaren
tant queperlagracia De Deu la ma,
lO2partida Detaa cofea que po ania
boidas Dir efiranpea e merauellofea

pobe vilka tr

en terra

quk en mar

fuffertat be De a quellaa que be vi,
fieapuc fer vertadera fe..E be fofien,
gut3 grana perilla Defpeua e treballs
canten terra com en mar.£ be p2efea
e

VlATGE D'EN PERELLÓS

AL

152inneramentper
atrifft o2dena lo purga,
tou. fegonamét p tal rabo po meme
tí en erro2 ti intraren lo Ditpurgato
ri.erfamenten qual partida ca.
que fanct

114 Co temps cine fant
atrifli p2eclicaue lo fanct
euangeli en puernía qual
no a appellom 3rIande.ecom ell fer
mas fa p2edicaao per merauellofes

nuraclea be nonre fenpbo2.fant pati
tríci troba la gent Daquelta terra aifì
oura e faluotge com fi foffen beffías
emes bp molt grl'treball epenaales
endoctrínar e enfenpbar leae conuer
tirala fe De nofire lenpbo2 Deu 3btl
crift.be foupn los parlana Delas pe,
nas De infern e Dela glo2íA be para,
dia per reto2narlos Deras tus Miferi
ce be Deloa peccat3 e confirmar Loa
en bonavida.mea tot alto noluava
I ie rea.car ells Debien quenó crturt,
an res noque atcuna Oeito bo vc,

PURGATORI. Pritnera

a.

plana

de text

en

la edició de

1486

231

OFILÍA

al qual segueix la explicació del seu viatge a Irlanda, a fi de
realisar la visita que's proposava. Ve totseguit una des

cripció dels usos y costumes dels irlandesos, qui resulta
una pàgina d'alta curiositat. Cal no oblidar
que, per aquells
temps, Irlanda ó Hibernia continuava essent pera la gent
mediterránea una especie de terra incógnita qui's prestava
a totes les fantasíes: donchs bé, segons el vescomte de
Roda, la major part dels habitants d'aquell país anaven
poch menys que nuus; fins les donzelles de la Reyna apa
reixien mostrant lo que no dèti esser mostrat, ah tan
poca
vergonya com les dlmes d'aci mostren la cara. En quant al
Rey, ens diu el vescomte que menjava estès a terra, servint
Ii

taula una gran quantitat de jonchs;
que les viandes
Ii eren dutes sobre dos bastons, a manPra de semals; y, lo
qui no deixa d'esser un refinament, que II posaven al costat
herba de la més delicada que trobaven, pera que's
pogués
torcar la boca. Pot judicar-se per això de tot lo demés.
Tot seguit en Perellós relata'ls preparatius de la seva
entrada al Purgatori, fent esment de diversos personatges
del seu temps qui assistiren a les cerimonies
preliminars, y
enterant-nos de multitut de detalls qui no són pas en la
narració de l'Owein. Emperò lo més notable y original es la
transició ab que, un cop introduit en la fossa o
pou del
Purgatori, estableix el nostre narrador la fusió de l'element
real ab el sobrenatural qui ha de subseguir-lo:
»Veritat es — diu, - que anant avant yo senti lo cap de
• la fossa fort flaca, e
aparia que si hom se sostengues que
» sen intraria. E lavores yo me posi a seure lo
bell que
pu
» yo pogui, e
estigui en aquell stament pus de una hora, que
» no pensava que altra cosa hi
hagues; be es veritat que me
pres una suor e engoixa gran de cor, aixi com si la mar

fes mal o que navigues. E a cap de pessa, casi de enuig
me adormi per la gran engoixa que havia hauda: en
apres
» vench un tro aixi
gran, que tots aquells que eren al mones
• tir, tant los
canonges com los altres que eren venguts ab
» mi, lo sentiren, aixi com si fos dels trons
de septembre; e
era lo cel clar, que tots
aquells de fora hagueren aixo per a
grans maravelles» (1). En aquestes circumstancies comen
me

ça la

relació del viatge al món invisible, en el qual, com ja
hem dit, es el cavaller Owein qui, propriament, paga les
despeses de la excursió.
Acabada la relació de la extraordinaria passejada, y
reintegrat sens menyscapte de cap mena al món real, dóna fi
en Perellós a la historia, ab la
descripció del seu viatge
de retorn, de Irlanda a Avinyó, d'hont era partit; la data de
la eixida es donada al
principi de la narració: fou per les
vespres de Nostra Dona de selembre, de l'any 1398.
Dos són els textes que posseldm de la narració d'en
Ramón de Perellós: un d'ells, manuscrit de l'any 1469, es
Ilenguadocià; l'altre, qui apareix dins l'inctinable de 1480,
es català, ab característiques dialectals del mitgdía de
França. Aquest segón text, el qual es tingut per la redacció
original, ha estat reproduit per nosaltres en el volúm de les
Llegendes de ral/re vida, de la «Biblioteca Catalana».
Ab la narració del viatge al Purga/ori de Sani Pa/riel
(1) liem remarcat aquesta situació per l'analogia que
ab la en que colocà Cervantes, segles després, el seu
famós cavaller al fer-lo devallar a la cova de Montesinos.
Ignorém si algú s'es ocupat d'estudiar aquell episodi del
¡)on Quijole, relacionant-lo ab la literatura cristiana de les
visions d'ultratomba: pera nosaltres, no hi ha dubte de que
Cervantes, ab aquesta aventura del seu cavaller, feu la
crítica d'un genre literari qu'en el seu temps era encara
massa considerat: un llibret d'en Pérez de Montalvan sobre
El Purgalorio de San Palricio s'
imprimí moltes vegades
aleshores, a Madrit y a Barcelona.
té
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rivalisa, potser, dins la nostra literatura, la coneguda per
Visió DE TuNnu..de la qual ne coneixèm, avuy per avuy.
tres versions diferentes, que també han estat incloses en el
referit volúm de la «Biblioteca» (1).
Aquesta narració degué esser composta en llatí, algún
temps després de la d'Owein, y es, en realitat, una insis
tencia sobre la visió del Purgatori que aquell ens ha feta
conèixer: Sant Patrici hi compareix també, ocupant un lloch
en el Paradís, entre mitg d'altres personatges de que's fa
especial esment en el final quasi apoteóssich qui clou la
narració.
Tundal (qui es dit també, en català, Gaudal y Tuglat,
corrupcions totes tres formes de la llatina original, Tnug
dal) era un cavaller, irlandès com el seu confrare Owein,
el qual, per ses costumes depravades y sa crudeltat, me
resqué esser posat a proba, segons se veurà. Un día, des
prés d'una violenta disputa ab un altre cavaller, y estant
a taula menjant, fou colpit de mort repentina; emperó,
havent observat

alguns que servava una petita calor a
volgueren soterrar; fins que, al cap de
tres dies, tornà a la vida. Mentrestant, com ja's comprèn,
feu el viatge a l'altre món, començant pel purgatori,
pas
l'indret del cor, no'l

sant per 1 'infern y acabant pel paradís, en el transcurs
del qual vegé tot lo que interessava a la salvació de la seva

pervertida. Després d'aquest viatge, Tundal devingué
una bona persona, abandonant els viaranys de
perdició que
ànima

anteriorment havía seguits.
En substancia, la narració de Tundal no difereix, ni po
día diferir de la d'Owein, sinó en esser una ampliació d'ella
y en multitut de detalls secundaris. Tundal, en sa peregrina
ció, no va anar sol, com el seu predecessor, sinó acompanyat
d'un àngel. Els distints compartiments del purgatori que
visità de primer són afectats a categories de pecadors, ben
definides: els homeyers, els falsaris, els orgullosos, els
avars, els lladres y sacrilechs, y altres més; després se
gueixen certes seccions especials, com la farga de Vulcà,
el pou d'infern, etc., fins arribar al meteix lloch
ocupat pet
príncep de les tenebres o sia Satanas. Passant després a
llochs més riallers, fou testimoni de la gloria de les ànimes
de Deu, repartides també en seccions,
començant pels justs
no caritatius, seguint els deslliurats de purgatori, y, aixis,
per categories ascendents, fins assolir el lloch dels ben
aventurats y dels

angels.

No poclém aquí examinar les diferencies que presenten
entre sí les tres versions catalanes

d'aquesta llegenda; això

queda fet en l'estudi qui acompanya'l nostre volúm tantes
vegades citat de la 'Biblioteca Catalana». Ens limitarèm
aquí a indicar sumariament d'hónt procedeixen els tres tex
tes: La redacció intitulada La visió del moneslir de Clares
Valls compareix en un manuscrit del segle xv,de l'Escorial;
es la més complerta de totes, en el seu estat actual. La
segona redacció, en la qual el cavaller es nomenat Gaudal,
fóra la més fidel de totes al text Ilatí y la més complerta,
si, per desgracia, no'ns fos pervinguda mutilada considera
blement; el manuscrit del xv.en segle qui la conté, es a la
Biblioteca Reyal de Munich. La tercera versió es la que hi
ha en un manuscrit procedent de Sant Cugat del Vallès,
que's conserva a l'Arxiu de la Corona d'Aragó; més que una
traducció, es una parafrasis del text llatí, arreglada a son
gust pel copista o traductor, y accentuant encara, sempre
que pot, la finalitat exemplar que la narració ofereix.
Un dels més clars enginys de la brillant cort aragonesa
del rey Don Alfons, fou N'Andreu Febrer, el traductor català
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(1)

Són els textes marcats II a, lib y li c.

de la DIVINA COMEDIA. Del seu treball s'ha dit, ja fa temps,
que no desmereixía de l'original, ni en quant a la metrifica
ció ni en quant a la consonancia («no menguando punto en la
orden de metrificar e consonar• són les meteixes paraules
de Santillana. que reporten quasi tots els tractadistes); y,
en efecte, no es possible una major exactitut en una tra
ducció ni una més puntual adaptació d'una llengua a una
altra. Val a dir, emperò, que aytal resultat es obtingut en
bona part a força d'utilisar flexions estranyes al nostre idio
ma, y de fer ús de tota mena d'italianismes, els quals sovint
eren reclamats per la rinta original. Avuy per avuy la lectura
d'una traducció com la d'en Febrer devé bastant penosa, ra
dicant 'el seu interès

principal

en el

lèxich, que fóra útil

parangonar ab l'italià.
El poema fou donat

a Ilum, en 1878, pel senyor en Ga
Valenciano, d'acort ab el text del manuscrit del
xve« segle, conservat a l'Escorial. L'editor prometía un
segón volúm, pera'l qual reservava l'aparell crítich, estu
fet fins
dis y notes relatius al text; emperò res d'això
ara, ni es ja probable que's faci.

yetà
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Vidal y

nà y morí en creu per nosaltres, jo't demàn que'm diguis qui
» ets y perque ab tant d'afany estàs planyent-te; yprotest de
• que no'm fassis cap dany; y't requir de part d'Aquell qui es
mon escut, que'm responguis la veritat a tot quant vull de
»

manar-te; que si ets cosa de bé, demana ço què vols, y't
serà donat; emperò, si mala cosa ets o maligne enemich,
allúnyat de mi, y no destorbis el meu viatge. »
La ven II respongué: • No tinguis por, bon amich! Anima
» soch, qui passa dolor y greu torment en el purgatori hont
»

» se troba. »
Havent-li

preguntat l'altre per quin pecat estava passant
següent esplicacíó: 'Per no haver
«esmenat els torts comesos pel meu pare, dech soportar la
«pena que oiràs: estich clavat en un gran torn, ab el qual
vaig amunt y avall, a mercè dels vents qui fan rodar aquell:
» tantost me cal pa«sar, devallant, per llochs plens de pu
» dor y sutzura, entremitg de foch; com, al pujar, dech pas
» sar fregant per una paret plena de pega ardenta y de
» claus de punta qui'm laceren les carns; com després, pujant
«encara, tinch de travessar una regió tota gelada; per fi,
pena, l'anima Pi va fer la

» havent

Acabada desde l'any 1429 aytal traducció catalana de la
Comedia del Dant, semblava haver de trobar en el nostre
país l'obra capdal del poeta florentí un ambient favorable
a la seva difusió, en aquelles meteixes idees qui havien en
tanta manera revolucionat els esperits a les acaballes de
l'anterior centuria y als començos d'aquesta. Empero no
sembla pas haver estat així, y en cap de les produccions

posteriors qui tenen per obgecte presentar-nos
del purgatori o de l'infern, fóra fàcil remarcar una

catalanes
visions

intluencia dantesca suficientment definida.
Això ocorre, en primer lloch, en el nostre popularissim
poema del VENTURÓS PFLEGRi, en el qual el meteix Milà y
Fontanals s'aventurava a senyalar una reminiscencia dan
tesca en aquella roda hont les animes dels damnats sofrei
pena del foch y del vent (1). Emperóls viatges
d'Owein y d'en Perellós ens ofereixen ja aquest episodi (2),
en condicions prou analegues a la del llibre susdit, pera
fer innecessaria tota altra influencia: la literatura cristiana

xen la

quasi tocat al cel, me cal passar per entremitg de
'sofre inflamat, qui put d'una manera horrible. Això tindré
» de sofrir per Ilarch temps, abans no podré merèixer el bé
» etern del

— Ii
.que ell ho sía
replicà l'altre; — emperò tu, ¿quina culpa
'lii tens en les seves maldats? » — « Jo t'ho diré, y veuràs
'com prou meresch aquest torment y més encara. No sola
'ment han d'esser damnats els usurers, sinó també aquells
»
qui'ls hereten, en tant que no restitueixin, fins al darrer di
» ner, lo usurpat Per això jo soport aflicció tan gran, perque

»

ficcions infra-terrenes.

»

VENTURÓS PELEGRI es una llarga
codolada, d'uns mil-doscents versos; comença ab l'itinerari
del viatge a Roma: el pelegrí qui anava a guanyar el jubileu,
passà per París, feu estació a Pavia, de qual Iloch sortí un
dissabte. Continuant la seva ruta durant tota aquella jorna
da, sense menjar ni beure, a fi d'avençar temps, sobrevingué
a l'imprevista una gran tempestat de pluja, trons y llamps,
pera defensar-se de la qual, el nostre home, ja nit feta,
pogué aixoplugar-se en una espessa pineda que Ii vingué
al pas. Després de la pluja va posar-se a nevar en abun

,

dor, per causa de lo qual y de la gran fosquedat, el pobre
pelegrí queya a cada pas, essént-li impossible avençar
camí; fins que a l'ultim va adormir-se. Empero'l despertaren
sobtadament els udols d'un cà: aleshores va invocar, tot ple
d'esglay, la Verge y els Sants, ab lo qual se sentí ben prest
recomfortat. En aquestes circumstancies va oir també un
horrible gemegar, y, cercant saber-ne la causa, requerí ab
les següents paraules al personatge invisible qui profería
aytals plants: « De part de Jesucrist crucificat, qui s'encar

(1) Milà: Obras; III, pàg. 502.
(2) Owein, línees 528-550; Perellós, 860-881 ( textes
del volúrn de les Llegendes de l'altra vida, en la «Biblioteca
Catalana»).

esser hereu dels béns de mon pare, adquirits per medi
crudel usura; y. sórt encara de la intervenció de la Mare
Deu, de la qual era fervent devot, sinó també'm troba
ría ara dintre de l'infern, prop del meu pare.
—
—
quan el meu pare
«,jo era menor d'edat seguí dient
va morir, deixant-me encarregat als curadors y marmes
sors qui m'han nodrit; fins que, no fa molt, m'han restituit
el meu llegat, quan feya un any no més qu'havía contret
matrimoni. Emperò enguany, quan m'haguí confessat ab
fra Nicolau, y m'hagué dit aquest que'm calía renunciar la

vaig
» de
• de

mitg-eval se bastava per ella sola a procurar recursos als
indígenes qui's proposessin insistir sobre les velles
RONHATGE DEL

pelegrí II

Va enriquir-se en temps de gran penuria , arreplegant
«sempre, y envejant lo dels altres, sense repòs, de nit y de
» día: per això Deu omnipotent l'ha condemnat.' — «Està bé

autors
El

paradis.,

demanà després per les culpes de son pare:
« Fou gran usurer y mercadejador, y fent, sense pietat, con
» tractes ab gent pobre, procedí sempre ab molta crudeltat.
El

>

» tneva herencia, o
que, d'altra manera, sería damnat eter
» nalment, vaig morir al cap de pochs díes, sense poder fer

'testament, ni satisfer lo degut, ni tenint temps de manar al
meu hereter que ho satisfés, segons pel confessor m'era
'estat ordenat y jo havía promès per jurament. A la humil
'Mare de Dett dech l'haver pogut romandre en el Iloch hont
estich purgant el meu pecat: aixis es, amich, que't prech
vulguis donar-me'ls perdons que vas a guanyar al jubileu,
suplicant al fill de Deu per mi, que vulgui perdonar-me.'
El pelegrí accedí a lo que se Ii demanava, y preguntà
encara a l'anima en pena sobre aquell horrible udolar que's
sentía, talment com el d'un cà. A lo qual respongué l'altre
que aytal udolar era del seu pare, qui estava cremant en l'in
fern, sens may cessar els seus torments.
totes
Encara feu altres demandes el vianant a
les quals Ii foren complidament satisfetes; acabant per pre
un colp
guntar-li quina cosa es el morir y què es de
se separa del nostre cors.
A n'aquesta dernandal condemnat Ii

respongué fent-li la
relació de cóm ell va morir, mentre compartía ab sa jove
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Ilit nupcial, poch curosos l'un y l'altre de dir ora
esplica cóm la seva anima fou després por
tada a la presencia de Deu y la requesta del Dimoni, qui la
pretenia per seva: comparegué l'Angel custodi qui obligá al
maligne a qu'explanés la seva acusació; lo qual fou fet en
forma de procés, metúdicament y rahonada; l'Angel feu tot
seguit la defensa de l'acusat; y, havent insistit un y altre
en les respectives pretensions, comparegué la
Verge Maria,
intercedint per aquella ànima qui Ii era estat sempre devota.
• Aixi vaig eximir-me de l'infern — acabà dient
l'anima, —
» emperò hauré de romandre
aqui, fins que rebré de tu lo
que, totjust ara, has promès donar-me.
El pelegrí continuá'l seu romiatge. Arribant a Roma,
guanyà'l jubileu, els beneficis del qual aplicà a l'ànima, tal
com s'havía compromès a fer-ho: el meteix día, aquella va
avisar-lo de que ja era muntada en paradis, fent-li mercès
muller el

cions. També Ii

de la seva bona obra.
Les edicions d'aquest curiós llibret, infinites voltes es
tampat, solen anar acompanyades de les Cobles tic la Mort,
y de diverses oracions, apropriades a l'assumpte. Les més
antigues d'aytals impressions, qu'hem pogut veure, daten de
les darreries del segle xvo.

Ja hem parlat

en altie lloch (BIBL., 215) del brett tracta
MASCÁRÓN, relacionant-lo ab les Llegendes bibli
ques. No obstant, es aquí hont Ii pertocaria ab major dret
figurar, entre les visions d'ultra-vida, al costat del Venturós
Pelegrí, ab el qual presenta l'analogia de fer intervenir la
Mare de Deu en el judici contradictori dels pecadors, y de
cidir-se aquest favorablement en virtut d'aytal intervenció.
El meteix incident reapareix encara en el poema del reshz
inent d'en Serrat/el!, del qual, ab tot y les visions del paradís
y de l'infern que conté, no s'ha de tractar aquí, sinó en el
capítol destinat a la novela satírica. Idéntica observació
cabria fer respecte del Somni d'en Bernat Metge, hont el
secretari de Joan I fa esplicar a son senyor difunt el procés
de la seva condemnació a purgatori, atribuint aquesta rela
tiva lenitat de la sentencia a la oportuna intercessió de la
Verge Maria, respecte la qual el rey declara haver-la tin
gut totstemps en molt gran devocio, y, per reverencia a
n'ella,-haver cregut fermament que la seva concepció era
estada immaculada (1).
det intitulat

En un manuscrit del quinzén segle que posseeix la nos
biblioteca universitaria, se troba la prolixa relació de
l'Apwalció DE L'ESPERIT DE GUIDO DE Covo, CIUTADÁ DE
tra

EOLUNYA, succehida

en el mes de setembre de

1324; escrit

que no dubtém en incloure dins la serie de testes relatius
a l'altre món ab que compta la nostra literatura (encara que
no

sia propriament una visió), per la finalitat comú ab
aquells en que està inspirada, o sia, el desitg de tnoure als
fidels cristians a la freqüentació de les pràctiques religio
ses y al compliment de determinats exercicis de pietat a
favor de les animes dels morts.
Guido de Corvo morí en la ciutat d'Alexi, qui ara es
dita Bolunya; després d'haver estat soterrat, aparegué du
rant vuit dies seguits a la seva viuda, en una veu qui's
planyia. Diverses persones, amichs y vellins, qui pogueren
igualment apreciar el fet, posaren aquest en coneixença
dels frares predicadors del convent de la ciutat, y, havent
el Prior resolt sobre'l cas, anà ell, ab el germá-lector y un
mestre en teología, qui eren més savis que'ls altres, a la
casa del difunt, fent-se ademés acompanyar d'algunes per

(I)

Llibre segón; línees 1465 y segiients de la edició de
«Biblioteca Catalana».
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sones

dignes de fe, a l'obgecte de poder entre tots testificar
legitimament lo que s'esdevingués en aytal fet. Item més:
s'endugueren homes armats y de Ilurs pecats ben confes
sats, als quals se feu, a major cautela, y per fugir tola sos
pila de mal, circumvalar la casa, escudrinyar-la tota ella y
recór-er-la fins a la teulada, per tal que noy pogués slar res
amagat.
Situat tot el personal convenientment, vers la mitja
nit pogueren el Prior y sos acompanyants ohir un soroll,
quasi de una granera (o escombra) qui fos tirassad a per lo
paviment: era aquest soroll el meteix que havía ohit la viu
da, la qual fou invitada aleshores a que interrogués què era
allò: <En nom deJhesuchrist crucificat, digues a nos qui ets
"tu." — «Ego sum>, respongué en mitg de la cambra una
veu tota prima.
Aleshores hi intervingué'l Prior ab la seva autoritat, el
qual conjurà a l'esperit, pera que s deixés interrogar sobre
diferentes qüestions, comminant-lo a contestar-les sense
falsía.

Segueix una Ilarga serie de demandes del Prior sobre
punts relacionats ab l'altra vida, ab la salvació eterna, ab
qiiestions teologals y doctrinals; a tot lo qual contestà
l'esperit, puntualment y precisa. Una de les coses qui més
sorprengué a tothóm, fou que, havent preguntat el Prior
a l'esperit si, després qu'era partit d'aquesta vida, havia
vist el Sagrat Cors de Jesucrist, l'esperit respongué: •Hoc;
'e ara lo veig devant lo teu pits, en una capseta qui pen
ja.' Cosa veritablement certa, y que ningú més no sabia,
sinó'l Prior, qui s'havia endut la Sagrada Forma a l'eixir
del convent.
El Prior se tragué aleshores la capseta, y, tenint-la a
mà, digué a l'esperit: «Per la virtut d'aquest preciós
'Cors, jo't man que'm segueixis fins a la porta d'aquesta
» casa . » A lo qual contestà:
Volenterosament seguiré'l
«meu senyor Jesucrist, que tu tens ara a les mans.» Comen
çà'l Prior a caminar vers la porta, precedit dels seus acom
panyants, sense que visiblement els seguís ningú; emperò,
tots ohiren un so, com si una granera fos tirada, o anas per
lo pahintent de la eambra agranant. Y quan arribaren al
lloch hont era la muller, devant d'una finestra, aquella co
mença a tremolar, a batre de dents, y a cridar com a per
sona furiosa o conturbada, quedant poch després com a
morta. Aleshores el Prior se'n torná a la cambra, y la muller
pogué als pochs moments tornar en sí. El Prior volgué sa
ber aleshores el perquè de tan estranya cosa, y l'esperit
declarà que la causa n'era un cert horrible e derreglat pecat,
que havien ensemps la niuller y el marit comès en aquell
lloch, sense que, després d'haver-lo confessat, hagués ella
satisfeta la part de penitencia que li'n corresponia.
Segueixen algunes preguntes més, totes correspostes
per l'esperit de Guido; fins que, sobtadament, aquest se tor
na a plànyer. Y tement el Prior que no'n fos causa l'enuig de
les seves demandes, despedi-s per la nit aquella, deixant en
repòs l'esperit y comanant-lo a Deu. Ja per aquell dia nos
torna a ohir res en tota la casa.
la

Emperól Prior volgué encara, al cap d'algunes setma
parlar de nou ab l'esperit, pera millor certificar-se de
lo qui feya al cas. Anaren allà'Is meteixos y altra gent

nes,
tot

més, començant per resar un ofici de difunts. Se deixà sen
tir, com l'altra vegada, aquell meteix soroll d'escombrar, y
el Prior conjurà l'esperit a contestar a les noves demandes
que volía fer-li. Una d'aquestes fou relativa a la concepció
del fill de Deu, sobre si aquella tingué lloch romanent inte
gra la virginitat de la Verge Maria. La contestació no pogué
esser més categórica, car l'esperit digué, alçant la seva
veu: «Asso es cosa que los angels en lo cel veen,e les animes
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• ho senlen en

purga/ori, e los demonis en infern ho creen, e

• los homens en lot lo mon adoren c honren..

Poques coses més demanà encara'l Prior a l'esperit:
aquest sobtosament s'esvanehí, e fou viyares a bis quanls
hi eren que del mig dells e en/re ells passàs un vent, qui buià
envcrs ells en manera de un ayre prim e leus.
Y desde aquella hora ja no fou res tnés ohit de l'esperit
de Guido de Corvo. Creencia general fou que'l restant de la
seva penitencia ana a complir en el purgatori comú.
En el meteix manuscrit se troba a continuació un docu
ment en llatí relatiu a

l'aparició

de

l'esperit

Guido yde

de

discussió haguda entre ell y el Prior del convent de pre
dicadors. Tot sembla tendir a posar fOra de dubte l'autenti
citat de la relació; la qual, per això meteix, apar producte
d'una època de fe menys senzilla y ingenua que aquella altra
qui vegé formar-se la literatura de visions d'ultratomba
qu'hem analisada en primer lloch.
La traducció catalana de I ' ApAalció , per l'estat de
la Ilengita'ns ha semblat de les darreríes del quinzén se
gle: constitueix, aixís y tot, una bona mostra d'estil cata
lanesch, qtti revela en l'anonim traductor un bon gust lite
rari gens menyspreable. Ens es grat poder fer constar aqui
que la primera edició del text
ocupa es la del nostre
volúm intitulat Llegendes de
vida.
la

fer ara, cronològicament, un salt considerable
present capítol, del VIATt:a

Hem de

pera passar a tractar, dins del

D'EN PlikE PORTES A L'INFEUN. La relació a que fem referen
així: Cas raro de un home anomenal Pere

cia ve titulada
Porles

enlrà y ei.ri de
(1), de la vila de Tordera, que
l'Infern. Se dona aquest cas com a succehit en 1608, y la
relació està reconeguda pel propri Pere Portes com d'acort
ab les seves metebtes declaracions fetes en presencia dels

Inquisidors.
Se redueix el

Cas raro a

una

qiiestió

de

pecunia.

En

debitori, que de temps tenia
ja cancelat. Les seves protestes foren inútils: no havent
pogut exhibir la carta de pagament, que'l notari s'oblidà o
defugí fer quan va intervenir en la cancelació, el deutor fou
executat en sos béns pels oficials de la cort de justicia
Portes fou

requerit

a pagar un

s'entrega a la desesperació devant
injusticia, que no podía de cap manera pro
bar, per haver mort feya anys el notari de que's tractava; y,
en aquest estat, vagant a la ventura per camins y viaranys,
se Ii aparegué'l Dimoni, sots figura d'un jove qui muntava
un cavall y'n menava un altre de buit.
En Pere Portes fou invitat pel Dimoni a declarar-li'ls
motius de la seva preocupació, y, al conèixer-los, Ii oferí
dur-lo a l'infern a la presencia del notari Gelmar Bonsoms
(el qui havia feta la cancelació del debitori), a fi de que
d'Hostalrich. L'home
d'una semblant

béns usurpats, emperól fill no ho havia fet, perqtte ell — obligació era estat del pare abans que seva.
D'acort ab la oferta del
encarar-se

ab el

pogué

deya

en Pere Portes

notari Bonsoms, de qui volía saber què

s'era feta l' acta de cancelació del sett deute. El tal Bonsoms

precisament per aquell negoci, executat
fe, y no tingué inconvenient en dir aliónt calía cer
car l'acta que's demanava; y així digué a n'en Portes que
anés a sa casa d'Hostalrich, en una de les sales de la qual
trobaria un armari, y, devant d'ell, a set rejoles compta
des desde la paret, soterrat el manual de firmes d'actes;
a la fulla vintisset, precisament, devia trobar-se'l debitori
estava

condemnat

ab mala

cancelat d'en Pere Portes.
El bon pagès de Tordera eixi de rinfern agafant-se al
bastó d'un romett tot resplandent, qui Ii digué que'l seguis;
el romeu va deixar-lo als pochs moments y desaparegué
seu costat; trobant-se aleshores en Portes prop de
Murvedre, en el regne de Valencia. Retornat a la seva vila
de Tordera, procedí, d'una manera prou aparatosa, a cercar
del

cancelació, fent- hi intervenir lesautoritats y
presencia dels quals fou exhumada aquella. Ja
no cal dir que l'assumpte qui havía motivat el seu viatge a
l'infern se resolgué degudament; y pot sobre-entendre's
la seva acta de
el

poble,

en

també que, a moltes families de les quals havia reconeguts
parents en el lloch dels danmats, no'ls fou de gayre grat
ohir-ne'l reportatge quels ne fen en Portes; el qual, dit sia
en veritat, trobà així la manera de venjar-se de les angunies
qu'entre uns y altres Ii havien procurades, divulgant sense
reserves tot lo que a l'infern havia vist.
El Cas raro es un llibret popular encara avuy a Cata

Ittnya; n'hi han estampacions gironines d'aquests darrers

quels pagesos de la comarca llegeixen y comenten
com a cosa en absolut mereixedora de fe. Einpero lo meteix
pot comprobar-se, en altres indrets de Catalunya, ab ronda
anys,

consemblants, qui localisen molt diversament l'escenari
fet, essent diferentes també les causes y les circumstan
cies en que fou fet el viatge, y el meteix nom del protago
nista. Es molt probable, donchs, que'l Cas raro no fos pro
ducte de cap influencia literaria, sinó reminiscencia fol k
lorica de les creencies més usuals a propOsit de l'infern. Tal
vegada en l'episodi qu'hem remarcat del pare y fill, cretenta
dors de béns mal adquirits, podría veure-s'hi una influencia
del l'enturós Pelegri; emperó les circumstancies difereixen
bastant, y no hi hauría, per altra part, manera d'establir,
lles
del

sinó hipotéticament, aytal derivació, pera un tema qui es
tan usual dintre y fóra de la literatura.

d) Con/ui/es devotes y exemplars

Ab ocasió de la seva visita, pogué en Pere Portes ente
la sOrt encorreguda per algunes persones de sa
coneixença (generalment curials, Ilegistes y homes d'estat)

del capítol dedicat a
cristiana, noticies d'un cert nombre de textes na
rratius, en els quals, sense que's fassi qiiestió de Sants ni de
personatges de la Historia Sagrada, ens són oferts exem
ples d'altes virtuts dins l'ordre moral, inseguint les ense
nyances del cristianisme. En aytal sentit, serà aquesta part
del nostre estudi la continuació de la materia que ja hem
tractada al parlar del Recull d'Eximplise Miraeles de l'Agui
ló
184), en el qual poguerein apreciar la tendencia
doctrinal, qui feya de l'exemplari en qiiestió una mena

inculpades totes per la pública opinió de diverses ilegalitats,

d'arxiu a utilitat dels

prevalent-se dels carrechs qu'en vida havien des
empenyat. També vegé dos condemnats, pare y fill, rodant
en una mena de cinia, y esgarrapant-se cada cop que's troba

temps.
Evidentment, les contalles de que anèrn a ocupar-nos
sols difereixen de la majoría.de les contengudes en aquell
Recull pel major desenrotllo narratiu: lo que allà es ancc
dótich, se converteix en episódich en les narracions que
veurem, sense que, per lo general, la major extensió ab que

La

entrada d'en Portes y son

acompanyant a l'infern

tingué lloch per l'estany de Sils, al qual
diabòliques cavalcadures: travessaren

se

precipitaren

les

valls y

montanyes,
mars y continents, fins que assoliren un gran pla, qu'era
tot foch y
rar-se de

comeses

ven, el pare

(1)

En

havía ordenat al fill al morir que restituís certs

alguns manuscrits,

Hem

aplegat pera aquesta secció

la novela

pogués interrogar-lo.

Pere Porter.
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són tractades reconegui per causa un propòsit literari. Si
exceptuém la Historia de Valter y Griselda, explanada ab
elegancies d'estil renaixentistes per en Bernat Metge, les
demés són encara fruit espontani de la meteixa necessitat
de vulgarisar les narracions exemplars qui
apareixen en
altres literatures: la llatina eclesiàstica de primer, la fran
cesa dels segles xut y xtv després, y, per fi, la italiana de
la
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Renaixença.

més popularitat assoli
mitjana cal senyalar la emocionant historia
de la donzella sense mans, de la qual Mr. Hermann Suchier
ne té publicat un text llatí (I), coneixent-se'n diverses ver
sions en Ilengaes vulgars: en francès hi ha l'anomenat
Roman de la Manekine, de Felip de Reims, trovayre del
segle; y, en italià, la Isloria de la Regina 011ea, de la
qual se'n publicaren repetides edicions, a les darreríes del
segle xv y als principis del següent.
Aquesta historia'ns parla d'una princesa a la qual pre
tén per muller son propri pare, viudo, qui's mostra ena
tnorat d'ella principalment a causa de les seves hermoses
Entre les llegendes devotes que

principalment,

en la desaparició de

l'episodi essencial de les
general, lo que ha desaparegut en aques
ta versió es tot l'element maravellós, convertint-se'ls dos
mans tallades. En

viatges per mar a mercè de la Providencia en travessíes or
dinaries dintre natts de mercaders. També hi ha a remarcar
filla del Rey d'Hungría a mitja historia des
y condició al seu marit, la filla de l'Em
perador Contastí se conserva incógnita fins al final.
Tot això apareixerà més visible mitjançant el coteig
següent:
que, mentre la
cobreix son

llinatge

ren en la edat

HISTORIA DE

LA FILLA

DEL REY D'HUNGRÍA

Rey d'Hungria, qui aca
d'envitidar, es requerit
pels nobles de sa cort a pen
dre altra muller; el Rey im
El

DE

HISTORIA DE LA FILLA
L'EMPERADOR CONTASTi

L'Emperador Contastí es
per sa muller, abans
de morir, a promètre-li que
no pendrà nova muller sinó

ba

requerit

posa la condició de que la
nova muller que Ii proposin

que sia tan herniosa com ella

sia tan hermosa com ho era

mà un

mans. La

la difunta.

a

propòsits,

Els nobles proposen pera
muller la propria filla del

L'Emperador, passat al
gún temps després d'enviu
dar, es requerit pels nobles
a pendre nova muller, a lo
qual aquell s'oposa, de mo
ment, per rahó de la prome
sa feta; emperóls nobles Ii

donzella, justament indignada contra semblants
y, no volent, per altra part, mancar a la obedien
cia deguda a son pare, obta per fer-se amputar les mans y
remètre-les a n'aquell.
El pare, ple de despit, fa posar sa filla en una barca,
tota sola, la qual es abandonada a la mar. La princesa arri
ba miraculosament a port, y, després de diversos incidents,
devé la muller d'un jove-princep (en català, el Comte de
Provença, o'l Rey de Castella). Nous incidents fan que sía
altra vegada abandonada per mar a la ventura, y, arribada
a un convent de monges, es recullida per elles; passat un
quant de tetnps, un miracle es causa de que recobri lesmans.
Finalment, el sett marit, el qual de cap manera pot
esser inculpat de lesdesventures de la princesa, y que va re
corrent fa set anys tots els mars pera retrobar-la, arriba al
monestir, hont acaba per reconèixer sa muller entre les
monges. Els dos esposos retornen a llur país, pera viure-hi
en lo successiu feliços.
En català la llegenda presenta dues formes, de les quals
parlarém successivament, pera després passar a conside
rar-les en lo que tenen de comú.
LA HISTORIA
LA VILLA DEL REY D'HUNCRIA es de les
dues versions catalanes de la llegenda la qui més s'adapta a

l'argument qu'hem anticipat;

essent-nos

pervinguda

L'EMPERADOR CONTASTi

l'Emperador.

designen sa propria

filla pe

ra

La filla, abans que consen
tir, y sabert que la princi
pal causa de l'amor de son
pare eren les mans d'ella,
se les fa tallar, y les fa pre
sentar al Rey quan aquest
va a cercar-la a sa cambra
pera dur-la a l'altar. La prin
cesa, en càstich, es posada
en una barca y abandonada
a mercè del vent y de les
ones.

dues diverses

LA HISTORIA DE LA FILLA DE

vingui just a la seva
guant qu'ella entrega

muller, la qual, probat el
guant, es acceptada per l'Em
perador, resolent casar-s'hi.

casar-se.

encara

redaccions, qui figuren reproduides, la
una a continuació de l'altra, en el «Novelari Català». La que
nosaltres titularem redacció mallorquina, es la més correc
ta
y data de mitg segle xiv el manuscrit de Palma
liont es contenguda. L'altra redaCció, un xich posterior, fou
considerada per nosaltres com a text continental, per proce
dir de dos manuscrits, de Sant Cugat y de Ripoll, respecti
vament, conservats ara en l'Arxiu de la Corona d'Aragó (2).
Ab tot, no difereixen, substancialment, entre sí aquestes
dues redaccions, les quals, al nostre entendre, deuen con
siderar-se relacionades ab un meteix original, que desco
neixèm.
en

Rey; aquest rebutja de pri
mer mornent la proposta,
emperò, mal aconsellat dels
nobles y temptat del dimoni,
acaba per enamorar-sede sa
filla, a la qual vol obligar a

y que

La

filla consent en casar

se ab son pare, a

condició no

més de que Ii ha de respectar
sa virginitat. L'Empersdor,

després, oblidant
sa feta, s'indigna

la prome

de la opo
a servir sa

filla
voluntat, per lo qual ordena
sició de sa

a dos escuders que s'endu
guin la donzella al desert y

fer-la morir. Els
escuders, a prechs de la víc
tima, consenten en deixar-la
viure, y la confien al patró
ab ordre de

d'un vaixell

qui

casualment

passava.
La barca sense govern es
arribada al port de
essent

aqui la

Marsella,

donzella recu

pel jove Com te de
Provença, el qual s'enatno
ra d'ella y la pren per muller,
malgrat la forta oposició de

La donzella es
cada a
nan,

desembar

Càdiç pel patró de

la

y, recullida en la casa

ta's retira, enutjada, al cas
tell de Cres. La jove Com

home, es a la fi ad
aquest y sa muller
en calitat de filla llur. El jo
ve Rey de Castella, trobant
se caçant, s'extravia de sos
acompanyants y arriba de
nit a la casa del rich home.

tesa té un fill.

Aquí

Ilida

la Comtesa

es la segona de les versions de que's tracta. Es més moder
na que l'altra (darreríes del xv.e, segle) y difereix d'ella,

sa mare; aques

d'un rich

mesa per

cortesament, tant,
que'l Rey vol posar-la al ser
vey

(1) Romania, vol. 39 (1910), pàg. (34 y seg.
(2) En les notes qui's troben al final de quiscún dels
fascicles del nostre .Novelarbt són donades referencies més
precises sobrels originals utilisats pera establir cada text.
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es servit per la donze

lla molt

de la

Reyna

sa mare;

consentiment dels pares
adoptius s'endú la donzella
a la seva cort, en la ciutat
ab

Sevilla, hont més ende
muller, ab
Reyna ma
re, la qual fa fer un convent

El

força

Comte de Provença, a
de demanar

a sa mu

ller que Ii digués de qui era
filla y d'hónt era vinguda,

un

vant la pren per
gran enuig de la

devant del

y s'hi retira ab altres dónes.
La Reyna jove devé prenys.
El Rey d'Espanya deixa a

el Comte

ocupi.

muller

resol deixar a

sa

gesos de Marsella qu'està
ab el Rey d'Hungría, sà y

alegre. El missatger, pas
sant pel castell de la mare
del Comte, es fet ubriagar
per aquesta, la qual Ii furta
les lletres, sustituhínt-les-hi

que's
impostora

per altres en

mana ma

tar per

a la Com

tesa

jove, juntament ab son

fill.

En

II oc h

de

cumplir

En

campanya'l Rey, al nài

muller,
escriu-li'l senescal la nova.
El corren passa de primer
pel monestir hont es la mare

del Rey, la qual, al saber la
noticia, fa pendre la carta

missatger,

mentre dor

mía, y catnbiar-li per altra
en que's diu al Rey que sa
muller ha tinguda una filla,
negra y com a serrahina.
Contesta'l Rey, manant que

aquesta ordre, els marselle
sos posen a mare y fill en

sia guardada sa muller y lo

una barca y els deixen a llur

tornada: nova

ventura, dins la mar, tal com
era arribada a Marsella, en
altra barca, la qui fins ales
hores havien respectada per
Comtesa.

lletres per la mare del Rey,
ordenant la mort de mare y

que

havia tingut, fins a sa
sustitució de

infant.

En lloch d'esser cre

mats, són amagats pel se
nescal y entregats després
en secret a una nau qui

feya

vía vers Llevant.
La barca, eixida de Marse
lla, arriba devant d'un mo
nestir de dónes, y es
per uns pescadors al
servey del convent. L'aba
dessa's fa càrrech de la mare
y del

fill, devenint en fi, la
Comtesa, portera de la santa
casa. Recobra miraculosa
ment les mans, y es admesa
al chor ab les altres monges.
El Comte emprèn el cami
de tornada; arribat a Mar
sella, veu lo fet per la mal
dat de sa mare, y, sabent de
sa muller y fill que han estat
confiats a una barca sense
govern, se torna a embarcar
pera anar en recerca

d'ells.

Arribada a Roma la natt,
dóna y son fill són des
embarcats. La mare, dema
nant almoyna com a captay
re, es vista per l'Emperador
son pare, qui no la reconeix;
emperò, perqtte la troba tan
semblant a la filla que tenía,
Ii dispensa sa protecció.
la

Tornat el Rey de la gue
troba, per efecte de la
trahició de sa mare, que sa
muller y son fill havíen estat
cremats; sense voler saber
més, ordena calar foch al
rra,

convent de sa mare, la
mor

Ab
qui

qual

El confessor Ii mana, per pe
nitencia, que fassi'l pelegri

LA Com rEsx LLEYÄ1. es el títol, aplicat pel senyor Es
tanislau Aguiló a una versió en la nostra llengua catalana
de l'antiga llegenda de La Emperairiu de Roma, quan dona
a conèixer no fa gaires anys (1) aytal text, el qual data del
segle xtv.
La narració catalana, mancada de començament per
haver-se perdut el primer full del quadernet original qui la
conté, se'ns inicia ab la resposta de la Comtesa al seu cu
nyat, guardador d'aquella per encàrrech del marit absent;
circumstancia qu'ella Ii recorda, oposant. se a una ilícita pro
posició que'l germà ha degut fer-li El dialech continúa, insis
tint el cunyat en tal forma, que arriba fins a formular l'ame
naça de recórrer a la violencia. Devant d'aquesta actitut,
la Comtesa acaba per dirli: « Donchs, si tan eren pecat hem
o de cometre, fem-ho en tal manera
que ningú no pugtti ha
» ver-ne noticia. En el castell
que vós possehiu a les portes
» de Roma, prop d'un bosch,
podéu fer-hi fer un palau ab una
» bella cambra: serà
aytal un lloch ben retirat pera que jo
» pugui correspondre al vostre
desitg.»
Quan el palau y la cambra foren fets, que res no hi man
cava, hi anaren els dos cunyats. ab gran acompanyament;
la Comtesa volgué veure la cambra, y, al adonar-se de que
tenía moltes finestres, pregà al seu cunvat que les fes apa
redar totes, menys una, pera que ningá no'ls pogués veure.
Lo qual fou fet encontinent.
Vingué'l vespre, y, en havent sopat, manà'l cunyat que
tothóm se'n anés, retirant-se ell tot seguit a la cambra, es
perant que la Comtesa vindría a reunir-s'hi. Mes aquesta
feu entrar a dues donzelles seves qui, cautelosament, pren
gueren les armes del germà del comte, acudint-hi, quan això
fou fet, la Comtesa meteixa a tancar la porta única que la
cambra tenia, mentres deya al presoner: «Sapiguéu, cunyat,
que aquí vos estarétt fins que'l Comte, germà vostre, tor
o narà.» Y durant quatre anys el tingué catiu, fent-li entrar
les viandes per la finestra.
Quan el Comte hagué acabat el seu pelegrinatge y's tro
bava no més a una jornada de sa terra, trameté missatge a
sa muller y a son germà anunciant-los la seva arribada. La
Comtesa fen obrir el presoner,
ba en tot aquell temps, ni se la

qui no s'havia afeytat la bar
volgué rattre tampoch ales

hores; y tots plegats anaren al camí a esperar el Comte.
Aquest no conegué, de moment, al seu germà, pel qual fou
requerit, de bones a primeres, al donar-se-li a conèixer,
pera que Ii fes justicia contra la Comtesa, a la qual acusà
d'haver intentat precisament alló qu'e11 no havia pogut ob
tenir de la seva virtut y fidelitat conjugal.
El Comte, en vista de tan greu denuncia, no volgué pera

parlar ab sa muller, sinó que, després de reunir consell,
decidí fer.la matar. Ab aytal obgecte fon la esposa tramesa
res

cremada ab totes ses

companyes y son servey.

Al cap de set anys, arriba

hermoses mans de

acabament de la historia.

xer un fill de la seva

del

natge a Roma quan sia gua
rit. Va a Roma, hont es ben
rebut per l'Emperador. Re
coneixement de la dóna, ab
son fill, per part del marit;
reconeixement de sa filla,
per part de l'Emperador.
Acaba la narració.

portera la muller de
emperò aquesta

xetnent dels dos esposos y

aquest

escriu a sa muller y als bor

en la

devalla de la nau. Reconei

y

una gran malaltia, dttrant la
qual se confessa del pecat
d'haver fet cremar sa mare.

que la Comtesa careixía.
tot, ho diuen al Comte,

del go
vern, pera anar-se'n a Hun
gría, a fer la coneixença del

esplicat son casament, es
acceptat pel Rey com a pro
pri fill, ab gran alegría.
El Comte, desde Hungría,

ja es

mentat, al qual envía a de
manar queviures. Els mis
satgers creuen reconèixer

té unes

encarregada

seu sogre. Rebut per

monestir

llur senyor,

sa muller pera anar a gue
rrejar ab el Rey de Grana

gut. Passat molt de temps,

revelació de qu'es
Rey d'Hungria, ysab
tota la historia de lo ocorre
la

filla del

dia'l Comte ab son vaixell

de

da; un seu senescal es l'en
carregat de regir el reyalme
entretant, y de comunicar al
Rey l'infantament de la Rey
na, al pttnt que aquesta des

obté
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Passat

molt temps, té'l Rey
9

men

-1912

(1) Boletín de la Sociedad Arqueológico-Lullana; volu
IX (Palma, 1903), pàgs. 49 y següents.
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desert, juntament ab uns cavallers encarregats
sentencia recayguda.
Aquests, emperò, sentint-se mancats de coratge y com
mosos pels plors de la víctima, Ii respectaren la vida, limi
a un lloch

d'executar la

tant-se a deixar-la abandonada en un bosch.

Conitesa, s'estigué al peu d'un arbre, sense més
que'l sett mantell, durant tres dies: les besi les selvat
ges se II acostaren, emperò cap d'elles no Ii pogué causar
el més lleu damnatge. Passat aquest temps, fou trobada per
uns cavallers del seguici del Rey, qui havia anat a caçar
per aquells indrets; conduida a sa presencia, el Rey inte
rrogà a la dóna, sens poder obtenir d'ella altra resposta,
sinó « qu'era pecadora'. Fon després portada al palau y
comanada, en qualitat de serventa, a la Reyna, la qual Ii
encarregà de tenir cura d'un infant que'ls reys teníen a no
drir en un castell.
Sola la

abrich

Nova desventura de la

desgraciada Conitesa: el batlle
enamorà, y volgué un día obtenir-la per
força; al defensar-se la Comtesa del brutal pretendent, II
caygué dels braços l'infant, rebent tal cop, que'n morí a
l'acte. A conseqüencia
fou acusada pel batlle d'haver
fet morir intencionadament el fill dels reys, essent, com
l'altra vegada, condemnada a mort. Emperò, en aquesta
ocasió, fou abandonada riu avall, tota sola, dins una barca
del castell

•'•

se'n

sense rems.

Al cap de tres dies arribà la barca devant d'un monestir
de dones, y uns pescadors reculliren la pobre de la Comtesa,
la qual fou conduida per aquells a la presencia de l'Aba
dessa del monestir, y presa al servey de les monges de la
santa casa; a lo qual se prestà la pobre dóna ab contenta y
resignada humilitat.
Tercer infortuni de la Comtesa: aquest cop fou el ca
pellà de les monges qtti s'enamorà d'ella; el qual, veyent-se
desatès, trencà a bocins el càlzer d'argent ab que cele
brava la missa, y l'amagà dintre la màrfega de la serventa,
aprofitant la ocasió d'estar aquesta dinant ab les monges.
Acusada del furt y de la destrucció del càlzer, y palesades
a carrech d'ella una y altra mala acció, fou de bell nou la
Comtesa abandonada a la corrent del ritt, tal com era per

vinguda
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al monestir.

pot dubtar de que'l traductor o arreglador català sim
molt la llegenda original, fent ús pera'l cas de recur
sos novelístichs que ja hem conegut en la Historia de la filla
del Rey d'Hungria Els dos
viatges en la barca sense rems,
ab l'arribada fortttita a un convent de monges la primera
vegada, y de frares la segona; el desenllaç, que, proba
no's

plificà

blement

Comtesa, sa muller; y altres detalls encara, com el
de declarar-se la víctima « fembra pecadora » per única
resposta als qui la interroguen sobre sa condició yIlinat
ge, tot plegat deixa creure en una transfusió d'elements
propris de la historia de la donzella .sense mans en aquesta
versió de La Emperatriu de Roma.
En efecte, res d'aixo's troba en la redacció francesa de
la llegenda, deguda a Gautier de Coincy, que publicà en 1823
en Meon (1). Se tracta d'un poema de més de quatre mil
versos, que l'autor qualifica de miracle y el qual declara
treure del llatí

convent, acompanyat del Comte, son germà, cercant guari
ment pera la seva malaltia. Després d'haver-se confessat de
ses culpes, obtingué, ab la intercessió d'aquella santa dóna,
la desitjada salut, gracies a lo qual pogueren entornar-se'n
tots els de la comitiva. Emperò en aquesta s'hi comptaven
els cavallers qui la primera vegada havien degut degollar la
Comtesa, els quals, sense dificultat, havien reconeguda llur
antiga senyora; el Comte sorprengué una part de la con
versa quels cavallers tenien, tot fent camí de retorn, y's
feu esplicar lo ocorregut sense mancar-hi'l més petit detall.
El desenllaç, que ja s'endevina, manca en el manuscrit
català, el qual apareix mutilat també de la darrera fulla.
En l'estat en que'ns es pervinguda aquesta narració,

En ell

l'Emperador de

Roma deixa sa muller

confiada al

cunyat, pera anar a visitar santuaris yermites
a fi de provehir a la salvació de la seva ànitua; quan després
l'Emperatriu es acusada pel seu cunyat, el marit ordena a
dos criats que la matin, els qttals se la enduen al bosch: allà
pretenen abusar de la malhaurada, y la maltracten crudel
ment per sa resistencia , essent socorreguda per aquell

príncep qui's trobava caçant, y que se la endú, acabant
confiar-li son propri fill petit. Després, quan el batlle

per
del

castell se'n enamora, aquell, al veure's refusat, degolla
l'infant mentre dormía al costat de la seva guardadora,
deixant el coltell entre les mans d'aquesta,

qui estava també
Finalment, la pobra dona es entregada a uns ma
riners, qui també pretenen deshonrar-la, acabant per dei
xar-la sola sobre un illot, en mitg del mar, en el qual romàn
per tres dies implorant la Verge: aquesta se II apareix y Ii
revela les virtuts d'unes herbes pera curar la Ilebrosia.
Aquest darrer detall esplica ben bé lo qu'en la redacció
catalana no apar gayre natural, això es, que la Emperatriu
guareixi'ls malalts ab elsseus exercicis piadosos. En cambi,
el redactor català hi feu entrar de sa cullita l'episodi del ca
pellà qui trenca'l càlzer y l'amaga, pera acusar-ne després
adormida.

la

Tres dies més de camí, yarribada de la barca a un altre
convent, de frares aquesta vegada. Nova adopció de la des
graciada Comtesa, la qual admeteren els monjos, sota teula
da apart, pera que fes penitencia, després d'haver-se con
fessada ab el Pare Abad, al qual esplicà sos infortunis. Poch
després, havent sobrevingut a un monjo paralítich una visió,
fou guarit per la intercessió de la Corntesa, la qual feya
aspra penitencia y continuades oracions.
Estenent-se la fama d'aquest miracle, y de molts altres
semblants que després foren acomplits mitjançant les devo
tes oracions de la Comtesa, vingué un cert jorn que'l seu
cunyat y vil acusador, el qual era possés dels mals esperits
a causa d'aquella seva mala acció, hagué d'acudir també al

donaría lloch a una odisea del marit en recerca

de la

Emperatriu.

Un semblant fenomen de substitució d'uns episodis per
altres, pot esser esplicat perfectament, si's té en compte que
aquesta mena de narracions exemplars eren obgecte de
transmissió oral,
que algunes de les versions escrites
que'n possehim són segurament la fixació de l'estat en que's
trobaven les respectives Ilegendes al temps d'esser-ne feta
la transcripció, recullint-les dels llavis de narradors poch
fidels. Es la sórt propria de tots els genres folk-lórichs,
abans de caure dins el domini de la literatura.

També de procedencia francesa, plenament comproba
da, es la narració de Lo FIEL DEI, SENESCAL, el text català
de la qual compareix en un manuscrit del xv.e. segle. (París,
Bibl. Nacional, ms. espanyol núm. 154); encara que calgui
segurament atribuir a la redacció alguna major antigiletat.
El text francès sobre'l qual degué esser feta aytal redacció,
es, sensiblement, el que publicà M. Meon (2), sots el titol
seglient: Du Rol qui colt fere ardoir lc fitz de son seneschal,
ou du filz au scneschal qui dist a son setknor que s'alaine
puoit.
La llegenda de que's tracta presenta dues parts, intima
ment lligades per la intenció devota y exemplar qui motiva
(1) Nouyeau Recueil de Fahliaux et Contes inédils, des
poètes francais des XILXIII, X11' ct
siecks; 11, pàg. 1.
(2) Obr. cit., vol. 11, pag. 331.
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narració tota sencera. Se tracta d'un Rey del qual un seu
(el senescal) obtingué al morir la promesa de
que tindria cura d'un fill que deixava, y que'l faría senyor

senescal, convertit ara en ermità) devingué un galant
y ardit, gran amador de tota mena de deports y singu
larment del de la caça. Un día, perseguint un cabirol blanch,
feu l'encontre del seu antich companyó, al qual de moment
no conegué. Passà una nit en el sett ermitatg,e, y, al segiient
día, conversaren Ilargament, esplicant l'ermità al seu hoste
la mena de vida que feya y els benifets qu'en l'altra con
fiava atènyer. Brett: el fill del Rey decidí tot-seguit adoptar
aquell estament, renunciant a tota gloria mundanal.
El Rey, quan tingué noticia d'squesta resolució del
Príncep, son fill, ne fou prolt contrariat, y anà en persona a
trobar-lo, a fi de fer-lo desdir de son prorósit: Fill meu
Ii digué, — écóm vos estén aci? Aquest no es el vostre lloch,
ni es aquesta roba la que us pertany vestir. ¿Per ventura
hi ha algá qui us disputi'ls vostres drets a la corona?
Deixéu prest, si us plau, aquest lloch y veniu-vos-en ab
mi » — «Pare mett — II respongué, — jo'm só lliurat a Deu, y
» no més consentiría en tornar ab vós si extirpaveu una molt
mala costuma que hi ha en el vostre revalme, la qual cre
'ma'! meu cor, y vos convé treure-la'n del tot., — «A fe, que
vos ho promet. éQnè es, donchs, això?"— 'Breument vos ho
diré: En la vostra terra es costuma que la mort se'n du
» guils joves així com els vells; es cosa que veyèm cascún
día, y jo, qui só jove, tem la mort. Si vós no feu per manera
»
quels joves no morin ans que sfan arribats a vellesa, me
"convé més romandre aci, hont tinch per cert que no'm pot
mancar la protecció de Dett Nostre Senyor.»
El pare fon molt meravellat d'això y degué contestar
que res no hi podía fer: ell podía bé occir un home, emperò
de cap manera fer-ne reviure un. Aleshores el Príncep Ii feu
reconèixer en son companyól fill del seu difunt senescal,

la

del

fidel servidor

jove

reyalme, salvant sempre la honor deguda al
propri Rey y al fill d'aquest.
Aixi ho feu el Rey com ho prometé, començant per donar
al fill del senescal el meteix mestre al qual tenía encarre
gada la educació del príncep, son hereu. Emperò una intriga
armada per aquest institutor contra'l fill del senescal, portà
com a conseqüencia que! Rey, dolorosament ofès, dongués
ordre de mort contra'l fill del seu antich servidor. A tal
efecte envià'l Rey a cercar el seu forester, o guarda-bosch,
y cap del seu

que'l segilent dia fes un forn de calç, y que la pri
mera persona que Ii trametria, hi fos tirada dintre. Per sa
part, el jove rebé ordre de portar l'endemà un missatge del
y Ii manà

Rey. endreçat al susdit forester.
El jove, escrupulós cumplidor

de les ordres del Rey son
de bon matí pera dur el missatge, sens des
confiar de res. Mes, anant de camí, s'escrlygué a passar
prop d'una capella o ermita, al punt just que hi senyalaven
la missa; yel fill del senescal, qui era molt devot de la Mare
de Deu, se sentí impulsat a deturar-se'l temps necessari
pera resar les hores de Nostra Dóna. Mentre l'ermità resa
va la missa, un colóm blanch deixà caure sobre l'altar un
escrit, en el qual s'ordenava al susdit relligiós, de part de
Deu, que detingués aquell jove fins passat mitg-dia: lo qual
fett l'ermità, obligant al jove a dinar en sa companyia y ser
monant-lo encara, per postres, a l'obgecte de retardar la
senvor, cavalcà

seva

partida.

A tot aixó'l mestre, no havent vist cotnparèixer aquell
día'l sett deixeble, anà a dir-ho al Rey. Aqttest, per tota
resposta Ii digué: «Anètt a veure'l meu forester y pregun
ten-li si ha complerta ja l'ordre que u vaig donar. De sa
boca ohiréu cosa per la qual podrètt compendre que no
heu de veure més l'infant per qui'm demanètt.» Ab diligen
cia que havia de resultar-li funesta, corregué'l preceptor a
veure'l guarda-bosch, guanyant l'aventatge al sett deixeble.
forester, sense esperar més esplicacions, y atenent-se a
rebuda, precipità'l mestre dintre'! forn. L'infant, que
hi anà poch després, pogué tornar la resposta del forester
al Rey, per la crial entengué aquest la substitució de perso

El

l'ordre
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salvat per miracle d'una mort segura; tot lo qual augmentà
encarn l'admiració del bon Rey. La narració acaba fent-se

aquest monio, després d'haver fundades diverses esglesies
y monestirs.
El senyor Gastón Paris ha probat l'origen índich de
l'argument de Lo FILL DEL SENESCAL; es indubtable, per
altra part, l'analogía de la situació inicial (el pare qui per
una falça acusació ordena la mort de son fill) ab la del
Llihre dels set sains, que ja coneixèm (13t,r. , 179). En quant
al text català, ens es pervingut mutilat, mancant-li la con
l'espay corresponent als doscents darrers versos
va cenyir-se
poema francès. Emperó'l traductor català
tan d'aprop a l'original, que, al publicar nosaltres aquesta

tingut lloch, essent-li fácil tot-seguit donar-se
intervenció divinal en aquell impensat des
senllaç, y convencent-se de passada de la ignoscencia del

del

fill del sett antich servidor.

narració

nes que havía
compte de la

El segón

episodi, qui

ve a

completar

en certa manera la

tendencia exemplar de l'anterior, es com segueix: El jove,
qui no oblidà pas el bé que Deu II havía fet, se'n tornà
d'arnagat al sant ermità y's fett vestir d'hàbit cotn ell, pera
fer semblantment vida contemplativa. A tal efecte, anà a
instalar-se en un lloch solitari, al peu d'un riu, hont trobà
una caseta convenientment aparellada. Al sentir-se, després
del primer día, agullonat per la fam, invocà a Nostre Senyor,
yvegé tantost venir, surant pel riu, una poma, la qual recullí

y's menjà, llençant-ne

esforç,

dintre'l «Novelari Català», poguerem, sense gran
restitució del fragment perdut.

intentar la

Encara la nostra literatura pogué comptar ab una sego
versió, avny quasi totalment perduda, de la historia de
Lo FILI. DEL SENESCAL, com ens ho proba la existencia d'una
sola
manuscrita, de que donarem igualment la trans
cripció al publicar la noveleta de que's tracta: dita fulla
comprèn una porció del text, corresponent al d iàlech entre'!
Rey y el fill del Senescal, després d'haver estat víctima'l
na

mestre de la

intriga

per ell

composada.

les peladures riu avall.

Aixé, durà per espay de cinch anys, menjant cada día la
les
poma per tot nodriment y llençant a Paygna
les quals aprofitava a son torn un altre ermità de

peladttres,
més avall.

primer, persuadit de que l'aspra vida que feya havia con
querit a son favor la estima de Deu, un día en que, deixant la
seva ermita, feu coneixença ab l'altre ermità, hagué un punt
de vanagloria: una veu del cel obligà, per un any, al qui's
menjava la poma, a que anés a ocupar el lloch del qui's
menjava les peladures; y a n'aquest, a ocupar el lloch
d'aquell.
Mentrestant el fill del Rey (l'antich condeixeble del fill
El

clusió en

A la influencia de la literatura francesa devèm encara
HisroRra n'Atureu y MF.1.3ç, el text més extens de la qual
se conserva, encara inèdit, en un manuscrit del xtv.«. segle,
Historto
que'! senyor Massó y Torrents descriu en la seva
la

grafía (11.
Aytal Ilegenda'ns ofereix l'exemple de mutual abnega
ció ab quels dos companys, Amich y Melic, serviren en vida
yen mort !a Ileyal amistat que's tenien promesa. Eren, abdós
(1)
nacional
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arnichs, tan iguals de persona, que's podíen substituir l'un
a l'altre als ulls de la demés gent.
Amich, pervingut a tresorer de l'emperador de França,
tenía per muller la filla d'un gran amich de son
pare. Meliç,
també oficial de l'emperador, era fadrí; y, havent-se ena
morat de la filla del seu senyor, arriba a possehir-Ia carnal
ment. El fet fou denunciat a I'Emperador
per un altre cava
Iler, confident de Meliç: el seductor fou encarcerat y constret
a comparèixer en camp clos, pera tenir batalla ab el denun

ciador. Aniich substituhí a Meliç en la presó, y fou ell qui
lluità ab el cavaller, romanent
vencedor, com ignoscent que
realment era. Mentrestant,
Meliç era anat a ocupar el lloch
d'Amich al costat de la muller d'aquest, la
qual nos dubtà
del cambi; emperO, vinguda l'hora de
colgar-se, Meliç tragué
la espasa y la posà en mitg del Ilit, dient a la cUma
que no
devia moure-s del lloch seu, si no volia
que la
Ella no gosà dir u.i sol mot, de tan espantada.
tornà
Meliç
a la cort, y l'Emperador,

degollés.

tenint-lo,

era estat

segons

el fi de la

batalla, per nèt de tota culpa, no tan
solament el reposà en el seu càrrech, sinó que'l casa ab sa
filla; y el feu comte, donant-li'ls béns del cavaller de qui'l
reputava vencedor.
A tot aixo, Amich era devingut malalt de
Ilebrosía, y sa
muller y elsseirsconciutadans Phavien
foragitat de Ilur terra.
Trobant-se desamparat de tothOrn, anà a trucar la porta del
seu arnich Meliç y aquest el
reconegué y l'abraçà, atenent
degudament. L'angel Rafel s'aparegué en aquestes cir
a Ainich, dient II que, pera sotsmetre a
proba
Pamistat de Meliç, Ii demanés el mes gran sacrifici que po
gués imaginar; ho feu així, dient-li aytals paraules: «Meliç,
» bon amich
meu, degolla aquets dos infants. fills teus, y
» untam ab la
sanch, si'm vols veure guarit de la meva
lo

cumstancies

malaltía.»

Meliç, jatsía fos això pera ell el més crudel dels sacrifi
cis, recordant com Amich havia exposada també la vida
Ilaytant per ell contral sen acusador, degolla sos dos fills,
qui eren d'edat de tres y de quatre anys, y ab la sanch guarí
la Ilebrosía del seu amich.
Després

els infants

degollats

tornaren a

la vida per

miracle de Nostre Senyor; y quan Amich y Meliç moriren,
quiscún en sa terra, y foren separadament soterrats, apare
gueren després junts en una meteixa sepultura.
La historia de que's tracta, reduida si fa o no fa als
termes en que Pliem referida, apareix inclosa en el Recull
publicat per l'Aguiló (I). Constitueix, així y tot,
la més extensa de les histories qui formen
aquell copiós
aplech d'exemplaritats.
També figurava en el meteix aplech, compendiada (y
per esser-li pervinguda incomplerta sols la feu entrar l'edi
tor en el seu prúlech), la historia de VALTER y
GRISELDA,
de la

qual podèm gaudir-nos en la elegantissima versió de
guda al nostre Bernat Metge.
Se tracta, com tothi)m sab per esser la historia en
qiies
tió una de les més divulgades en tots els temps, d'un jove
marqués de Saluça, anomenat Valter, al qual els seus súb
dits han de dernanar que prengui muller (situació
anàlega
a la d'altres llegendes, com la de
sense mans que ja

coneixèm),

a

fi

d'assegurar-los

en lo

possible

un

Ilegitim

successor al

marquesat; cosa de la qual no s'era preocupat
el jove Valter, entregat ab ardor als
plahers de la caça y
a tota Iley de deports.
Resumint: el marquès de Saluça prengué per muller una
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donzella de la més humil

condició, de nom Griselda, a la
qual començà per fer vestir a sos obs, pera que no dugués
res al palau, més que sa persona, ab ses virtuts y bondat.
Griselda devingué la esposa exemplar que calia esperar
d'ella, excellint noresmenys en la resolució dels afers pú
blichs, quan l'ausencia del seu marit requería que la muller
hi intervingués.
La jove marquesa de Saluça hagué, successivament, una
filla y un fill, els quals el seu marit Ii feu pendre, un cop eren
deslletats, donant-li a entendre que ordenava matar-los,
obehint a rahons d'estat. Era això pera posar a proba la fe
conjugal de Griselda; la qual, sense dubtar, acceptava re
signadament les ordres de Valter.
No satisfet encara de tan desconsiderades probatares,
volgué'l marques assajar-ne una de darrera y decissiva, re
pudiant a sa muller, y fenyent tenir autorisació del Pare
Sant pera contreure novelles nupcies ab altra dona qui era
de més digne estament que no pas Griselda. Tot ho rebé, la
pobre, ab exemplaríssima conformació, y, no permetent-li'l
seu marit endur-se'n del palau sinó lo qu'ella hi hagués dut
de son dot, la resignada muller Ii digué eixes paraules:
« Nua isqui de la casa de mon pare e nua hi tornaré; sino
• quem par no sie digne cosa que aquest meu ventre, en lo
qual los fiyls que tu engenrist han stat, aparega nuu al
« poble; per que, si a tu plau, e no en altre manera, te
suplich
«carament que, en preu de la mia virginitat, la qual porti
» assi e la qual no men aport, me vuyles lexar una camisa
» de aqueyles que io solia vestir con starra ab tu, ab la qual
puxe cobrir lo ventre de mi, qui solia esser ta muyler» (I).
Griselda se'n tornà, sense proferir el més petit plany, a
la casada son pare; y allà encara la feu anar a cercar no
vament

Valter, dernanant-la pera que prengués cura d'orde

nar la casa, pera rebre-hi dignament la nova muller, el futur
cunyat, y eIs convidats a la boda. A tot lo qual se conforma,

contrarietat, la rebutjada esposa. La suposada
d'una vegada
era la propria filla de
Griselda, ja casadora; y el cunyat, el seu fill; als quals llur
mare no havia vist desde molt petitets, en que Ii foren estats
arrebassats. En l'acte d'anar-se a asseure tothom a taula,
Valter, ja satisfet de la paciencia y humilitat demostrades
per GriseIda, Ii donà a reconeixer sos fills, y la rehabilità
solemnialment en presencia de tots, fent-li la deguda honor.
La fila fou colocada, més endavant, en magnifich y honest
matrimoni; y, a la mort del pare, el fill fou tingut com a dig
sense visible
nuvia —

diguem-ho

ne senyor y successor en la seva terra.

Aquesta llegenda, els orígens de la qual han volgut
alguns reconèixer en una faula india continguda dins el
Mahabarata, se'ns presenta en sa forma definitiva en el
Decamerón de Joan Boccacci (2), hont apareix exposada en
termes qui difereixen ben poch dels en qu'en Bernat Met
ge'ns la donà traduida al català. Ab la circumstancia, empe
rò, de que aquesta traducció no fou feta sobre'l text italià
de Boccacci, sinó sobre la versió llatina del Petrarca, al
qual el nostre traductor pogué atribuir l'absoluta paternitat
de la narració, per desconèixer-se encara aquí el text del
Decamerón (3).
En Bernat Metge degué empendre-s la traducció de la
noveleta qui'ns ocupa, alguns anys abans de la composició
de son famós Somni, per quant en el quart llibre d'aquest
s'hi llegeix una referencia qui diu aixi: <La paciencia, forti
» tut e amor conjugal de Griselda, la istoria de la
qual fo

(1) Es el núm. 48 de dita compilació, de la qual s'es
donat compte en la col. 184 de 131111.10FILL%.
9-1912

(1) Les obres d'tn Bernal .1Ielge, pàg. 72, línees 469-78;
edició de la «Biblioteca Catalana».
(2) Jornada X, novela darrera.
(3) No fou traduit al català fins l'any 1429.
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•

lloch, l'erudit prólech del senyor G.
susdita edició dels Evangelis.

la

per mi de latí en nostre vulgar transportada, callaré, car
tant es notoria, que ya la reciten, per enganar les nits, les
• velles com filen, en ivern, entorn del foch» (1). Datant

primer

1396-99, segons se desprèn d'una
conèixer darrerament pel
senyor Rubió y Lluch (2), la historia de l'alier y Grisehla
déu esser anterior a 1396.

Un estudi de Mr. Samuel Berger que cita'l se
sobre les an
nyor G. (1), dóna'l resúm de lo que,
en les llengües vulgars
versions
de
la
Biblia,
tigues

aquesta obra dels anys
lletra del

rey

Martí donada a

Pera acabar, y sense sortir del meteix ordre d'idees de
exemplar historia de Griselda, convé esser fet esment
aquí d'una breu narració, totjust anecdòtica, qui serveix de
march a un enfilall de preceptes de bona vida matrimonial.
El títol d'aquest opúscol es: Consell de bones doctrines que
una reyna de França donà a una fi/la sua que fonch muller
del Rey d' Anglaterra.
Evidentment, els consells de que's tracta podien haver
se passat molt bé de l'element narratiu, per altra part insig
nificant, qui'ls acompanya. Mes nos pot dubtar que aquesta
part tendeix a revestir de prestigi aytals preceptes, y es
per aix6 que l'anonim compilador d'aquest breu sentencia
ri doméstich el revestí de la rudimentaria forma novelísti

a

la

UNA ANTIGA TRADUCCIÓ
CATALANA

DELS QUATRE EVANGELIS
ICOOEX DEL PNLAUI

ca en que se'ns apareix.
Els CONSELI.S IdE LA REYNA DE

FRANÇA foren publicats
1868, segons un manuscrit del
segle, pertanyent a
la Reyal Academia de Bones Lletres, de Barcelona, pel
senyor Antoni de Bofarull (3).
en

1110 LC Ru 0 PREl 101101 liUNA INIRODUl 10
1.1.14
MOSSEN JOSEPH GUDIOL V CUNILL, PIIRE .
111010B11,0111 V VOVNERLADOK
DEL 1VU'vEl, hPISLOYAL DE V1111

aquesta enumeració de textes exemplars, ab la
suscinta d'alguns dels arguments, creyèm del cas
insistir sobre'l fet de la repetició de certs temes predilectes,
dels quals semblaven no saber prescindir aquells primitius
narradors. La barca sense rems qui navega à la ventura, la
situació del príncep al qual els seus súbdits aconsellen pen
dre muller, etc., són altres tants túpichs de la literatura de
la edat mitja, d'un èxit assegurat, y, diguem-ho sense reser
ves, acreditats per antiquíssims precedents dins la historia
literaria universal. Es a causa segurament d'aquests truchs,
repetits fins a la sacietat, que tota la literatura d'aquella
época devé tributaria d'Orient, no essent gens dificil reco
nèixer en les antiquíssimes ficcions novelístiques d'aquells
Feta

exposició

pobles,

els meteixos recursos que

(Rependrem aquest

Estudi en

perduren en

MICEIE
FULLA DOMINICAL
VN.1

les nostres.

fulles sueeessires.)
155 X 225

Les

Sagrades Escriptures

en

català

que pera'Is bibliòfils es un aconteixe
dóna ocasió de reunir en el present arti
quantes notes relatives a les SAGRADES

Aquest fet,

ment,
clet unes
ESCRIPTURES

en

català

(4),

posant

a

contribució,

en

Les obres d'en Bernat .11e/ge; pàg. 213, lín. 3141-48.
Documents per la historia de la cultura catalana
mig-eral (Barcelona, 1908); vol. I, pàg. 408.
Memorias de la Aeademia de Buenas Letras, de Bar

(1)
(2)
(3)

eelona; tomo II, pág. 584.
(4) Pera lo relatiu als textes bíblichsconsiderats apò
crifs, remetèm a n'aquella part del nostre Esludi sobre
l'Antiga Novela CataMna qui tracta de les Llegendes bíbli

ques

209-219).

mitgdía de França y de Catalunya, se sabta en
aquella ocasió (1889). Segons aquell investigador,
traduit al
pot afirmar-se que ja en el segle xit fou
una part del Nou Testament (cinch ca
provençal
y que] manus
pítols de l'Evangelí defouSant Joan),
crit d'aquesta versió
copiat a l'abadta de Sant
Marçal, a Limoges. En el segle següent fou feta en
la regió de l'Aude (al sud del Llenguadoch) una
del

El docte bibliotecari y conservador del Museu
episcopal de Vich, mossèn Joseph Gudiol y Cunill,
ha publicat, no fa gayre, una edició del text català
del segle xtv dels Sants Evangelis, reproduint-lo
d'un còdex de l'arxiu del Palau, de Barcelona.
ens

(4) + XII + (251) pp

traducció del Nou Testament, segons un text usat
en el país; el còdex d'aquesta traducció fou publi
cat en reproducció fototípica, en i888, per la
Facultat de Lletres de Lió. Una traducció valdesa,
Arehivio Glottologico ita
donada a conèixer en
altra
traducció
liano (1900), y
provençal, foren
influides d'aquella primera versió llenguadociana.
(1) Les Bibles proveneales et raudoises; en Romania,
XVIII, 353. Vegi-s també, del meteix Mr. Berger, altre estu
di en la propria revista, XIX, 505.
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Aquestes traduccions vulgars de la Biblia, no
prou segures en quant a ortodoxia, degueren tenir
prompte a Catalunya una certa influencia, y contra
d'elles fou dictada, pel parlament eclesiàstich de
Tarragona, una disposició, qui duu la data del 7 de
febrer de 1235, manant recullir y cremar tota mena
de llibres del Vell y del Nou Testament en llen
gües vulgars, titllant d'herètichs als qui, clergues o
laichs, malgrat la susdita ordre, ne retinguessin
algún.

Passat el perill de la heretgía albigesa (diu el
senyor G). ja no hi hagué tanta prevenció contra
les traduccions de la Biblia en Ilengites vulgars. Y
a l'efecte, extracta la noticia que, sobre la primera
traducció catalana de la Biblia, en el segle xitt,
publicà'l senyor Carreras y Candi fa pochs anys
(19o7) (r). Segons aquest estudi, el rey Alfons Il
d'Aragó manà al seu conseller Jaume de Montjuich,
en
que traduís la Bi
25 de desembre de
blia secundat per dos minyons, instruits com ell

1287,

en

la

llengua

enllestida,

francesa; aquesta

encara

que això

no

tasca

degué quedar

consta per cap do

cument, abans de I2Q0, en que morfl traductor, o
sía'l susdit Montjuich.
Efectivament, per diversos documents qu'ha pu
blicats el Dr. Rubió y Lluch (2), consta que la Bi
blia estava ja traduida al català desde principis del
segle xtv. Aytals documents son: a) una declaració
de Jaume II, feta'l 23 de novembre de 1310, d'ha
ver rebut diversos obgectes pertanyents a l'infant

una Biblia en
romanç (3);
Pere III, del 28 de juliol de 1339,
demanant a fra Sanxo d'Aragó una Biblia en ro
altra Iletra del meteix monarca, del
rnanç (4);
ir de febrer de 1351, reclamant a sa cunyada la
Comtesa d'Urgell, viuda de l'infant Jaume, aquella
Biblia «que es escrita en vulgar cathala» de que
parla un dels documents damunt dits (5); d) Iletra
del r." d'agost de 1382, en que l'infant Joan, a
prechs de sa germana la reyna de Castella, envía a
n'aquesta una de les Biblies escrites «en llenguatge
catala» (6); e) ordre del meteix infant Joan, en

Jaume, entrels
b) una Iletra de

quals

17 de novembre de 1382, manant desempenyorar
«una Biblia qui es en romanç en dos volums» (7);
f) carta en que'! rey Martí, en 4 de febrer de 1398,
demana'ls dos volums de la Biblia en català que
són en el seu arxiu
g) altra lletra del 31 de

maig

952
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de 1402,

(8);
que'!

rey Martí demana una
Biblia en romanç al comendador de Cantavieja (9).
Per sa part, mossèn G. dóna noticia de que,
entre'ls inventaris guardats en l'antich Arxiu de
en

(I) Revista de Bildiografía Catalana,IV, 48.
(2) Documents per la historia de la cultura catalana mig
eval (Barcelona, 1908).
(3) Pàg. 70
(4) Pàg. 119.
(5) Pàg. 154.
(o) Pag. 302.
(7) Pag. 307.
(8) Pàg. 395.
(9) Pàg. 421.

Protocols de Vich, dit vulgarment Curia Fumada,
hi ha'l del veguer reyal d'Ausona, Roger de Malla,
fet a 30 de janer de 1401, hont se troba descrit un
volum «en lo qual es certa part de la Biblia, ço es,
» lo libre de Tobies, e lo libre de Iob, e lo libre de
» David en latí e en vernacle; item lo libre dels
» Cantichs; item lo libre del Cant dels Cantichs;
» item lo libre del Eclesiastich; segons la taula de
» dit libre ». Hi ha descrit, ademés, en el propri
inventari un altre volúm qui devía esser el parió
d'aquell, y que contenía'ls Evangelis.
Resum aquesta part del seu prólech el senyor G.,
dient que, tenint en compte lo que fins a nosaltres
es pervingut de manuscrits bíblichs, les traduccions
catalanes totals o parcials de les SAGRADES ESCRIP
TURES foren més d'una; y que, en termes generals,
pot dir-se d'elles que provenen, no pas del text
llatí sinó de textes provençals o francesos, a tra
vers de versions intermitges del segle xiv.
Una

nota

qui figura publicada

en

de l'Institut d'Estudis Catalans (i). ens
permet establir aquí l'inventari dels manuscrits bf
blichs a que s'es feta referencia més amunt. Són
de

1908

onze, com

A)

segueix:

Londres: Biblioteca del Museu Britànich.
Manuscrit Egerton núm 1526. Conté la primera
meytat de l'Antich Testament fins al Psaltiri, in
clòs. Acabat en 29 d'octubre de 1465.
B) París: Biblioteca Nacional. Manuscrit espa
nyol núms. 2-4. Conté en tres volums tot l'Antich y
el Nou Testament. Lletra del segle xv.

C) París: Biblioteca Nacional. Manuscrit e3pa
nyol núm. 5. Conté lo meteix que A. Porta la data

de 1461.
D) París: Biblioteca Nacional. Manuscrit espa
nyol núm. 486. Conté, en lletra del xtv.èn segle, el
Nou Testament, y, abans de l'Apocalipsi, interca
lada una que nosaltres hem intitulada Vida popular
de Yesuerist
210.212). També, com element
estrany als textes canónichs, conté aquest manus
crit, al final de tot, la tan divulgada Epístola que
nostre senyor Yesucrist tramès sobre
de Sant
Pere, en la ciutat de Yerusalèm, de la qual n'hi ha
en català al menys tres versions distintes (2).
E) París: Biblioteca Nacional. Manuscrit fran
c2s núm. 2434. Conté'l Psaltiri. Lletra del segle xtv.
F) Parts: Biblioteca Nacional. Manusctit fran
cès núm. 2433. El Pšaltiri, en lletra del segle xv.
G) París: Biblioteca Nacional. Manuscrit espa
nyol núm. 376. El Psaltiri, en lletra del segle
H) París: Biblioteca Nacional. Manuscrit espa
nyol núm. 244. El Psaltiri, en lletra del segle
J) Sevilla: Biblioteca Colombina. Manuscrit
Informe proposant la publicació del text antich de la
catalana, pàg. 28 y segilents de l'Anuari referit.
(2) N'hi ha una versió en l'incunablede 1486 (ffinr., 230 a);
altra encara se'n troba en el lardinet d'Orals, manuscrit de
la Universitat de Barcelona; Y la tercera, la que deixèm es
mentada, dins aquest manuscrit de París.
(1)

Riblia
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a

.apocalypfto+

tE ro íoan quí of e víu aqueftes coks
puix
que les hagui ora's e vithe :cargui perque aco
ras rauant los peus cel angel :qui inoffraua a
mi aquefles cofes•tE rie ami:guarra nou façes
Gezuent fo enfemps ah tu e ab los frazes reus
Fopheres :e ab aquells quí feruen les paraules
rela prophecia ce aqueft líbre . I rru aroza . lE
zr ami :no fagelles les paraules reta prophe
ca ce aquefi libre 'Car lo temps es prop ..Quí
nou noga encarate qui en les fur3u:e9 es enfut
3ee1xca cara :e quí fult es fia íuflifícat encara
e lo fant fia fantifícat encarailgeus que vinch
toft :e loguarcu rneu es ab mi: retze a cafcu fe
gons les obres fues • ro fo alpha e o :primc e
arrez :p:incipi e fi . Senauenturats fon los
qui lauen les floles fues en la fanch rel anyell:
perque fia la poreltat ello en lo fufl ce vira:
e per portes entren en la ciutat . IDefora los
çans e fento ven i e los luxuríofoo e loo bomiet

CC9 e

losferuínr9 ales ícoles

3imen

fOracíco infinít)eo fien feteoal /
oinnipoter t)euie fe1ijto2 noft2e/

3cfu crift e ala humit e facratinna verge maria marc fua . 71caba la
biblia molt verax carholica : treta cc vna bíblia cel noble rnoffen berè/
gucr vaues ex boíl caualler: la qual fon trellarara re aquella propzia que
fon arromançara en lo moneftir ce portaceli ce lengua latina en la no
tira valenciana per lo molt reuerenr mícer bonífaci ferrer rocror en ca
fcun vretie en facultar re facra theologia t e con re tora la Ca:roea tgez
ma ret benauenturat fanct vicent ferrer rel ozce rx pricarozs :en la qual
tranflacío forè/e altres fíngulars horné-s re fciencia . lE ara rerreramèt
aqueíta es flara ríligentment co:regíra/víf1/4/e regonegura per lo rcue
rèr ineftre jaume borrellmeflze en facra theologia rel 020C re pricarors
e inquificor en regne ce val&ía . rE9 flara
empumptara en la cfurat ce
valencía a refpefes rel magnífich en phílip ví3lant mercacer cela vila cc
jfire re alta 7Ilanuira: per mefire 71Ifonfo fernice3 re Corrowl cellZegi
re Cafteltaie per meftre lamben palomar alartuip Inefire en arts: cornè
çara en lo mes re febrer rel any mil quarrecents ferra fer : e acabara
en lo MCS cc Mag ret anv MíI . CCCrl
Darrera

plana

e rot

agu,.

fa mentira .yo íefus he rames ang.el
meu a reftíficar aqueftes cofes a vofaltres en
les efglefies .po fo ràel e linarge ce rauír: ficla
refplancent e matutina .(E lo fpos e la fpofa rt
en roírre
lo quí ou:riga víne
qui ha 1.11.
.
vínga fE quí vol prenga regrat argua cc vi
aa . Car faç reftímoni a tot oint tco paraules
rela p:ophecia re aqueft líbre . Sí algu hatua
iuftar a aftes.:aiuftaza reu fob:e
les pla/
fon
fcrites
en
e
gues que
ala.0
aqueft libre
haura ríminuír relfg paraules rela propbecta
cc aqueft libre :rolra reu la part ce ell rel líbre
ce vira e cela durat fancta: e re aquelles cofes
que fon fc-2ítes en aqueft libre . riu ho lo qi
teftimont cona cr kjfies cofes .(Encara. Vinch
toft :amen . Vine fen por iefus . La gracia cd
fenror noftre íefu cría fia ab toro POfilitrc3
ama e

de la BIBLIA de Valencia,

impresa

en

1477 y 1478
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776. Lletra del segle xv. Conté la Biblia rimada,
y copia de la traducció en prosa, feta per en Ro
meu
Ça Bruguera, del Psaltiri y de passatges del
Nou Testament. D'aquest còdex procedeixen les
Llegendes rimades de la Biblia que publicà'l senyor
Moltné y Brasés en 1910 (BIBL., 32 y 214-215).
K) Barcelona: Arxiu del Palau o de Sobradiel.
Els EVANGELIS en lletra del segle xv. Es el manus
crit que reprodueix el senyor Gudiol en la edició
qui ha donat lloch al present article.
L) Valencia: Biblioteca Metropolitana. El Psalti
ri y Tobíes, en lletra del segle xv.

Tot aquest considerable material, ademés dels
de que's parlarà a continuació, se propo
sa utilisar el nostre erudit amich y conegut hispa
nista Mr. R. Foulché Delbosc, pera dur a terme la
tasca, que ab tan bon acort Ii confià l'Institut d'Es
tudis Catalans, de donar a Ilum els antichs textes
de la Biblia en el nostre idioma; publicació co
lossal, que no compendrà pas menys de cinch
grossos volums, y en la qual ja's treballa a hores
d'ara en la tipografia de (L'Avenç», segons sabem
per noticies particulars.

impresos

Fins ara no hem parlat sinó de les manifestacions
de la literatura bíblica a Catalunya en el període
anterior a la imprenta. Ab la introducció a Espa
nya d'aquest poderos enginy de reproducció comen
ça pera molts llibres la veritable historia, de la
qual són fites les successives edicions; y aíxf) hau
ría ocorregut també ab els Sagrats Textes, si no fos
per les grans vicissituts per que han degut passar
les primeres manifestacions itnpreses de la Biblia
en nostra
llengua vulgar, com tindrèm ocasió de
veure. Pera aquesta
part del nostre estudi tením a
la vista un fragment de la cBibliografía Catalana»
que mestre Aguiló començà a imprimir sobre'ls
anys 186c, en el qual precisament se conté la part
relativa a la SAGRADA ESCRIPTURA (1); no'ns caldrà
sinó completar les noticies del docte bibliògraf ab
les dels fets realisats posteriorment.

i) LA BIBLIA DE VALENCIA. Se tenía noticia de
la existencia d'aquesta Biblia, en primer lloch per
la nota que's troba en la primera edició
(1553) de
la Biblia en Leng-ua Española, traduzida
palabra
Por palabra de la verdad hebrayca... Con privilegio
del illustri)simo seiter Duque de Ferrara, hont es
dit en el prólech que «... hice trasladar la Biblia en
»
espariol porque las demás naciones no carecen
» de ella
y aun en Cataluita, en nuestra España, se
» trasladó e
imprimió en la misma lengutz catalana».
(1) Aquest fragment comprèn els disset primers plechs
del llibre, els únichs que s'estamparen poch després d'haver
estat premiada per la Biblioteca Nacional en un dels seus
concursos la .Bibliografia' de D. Mariàn Aguiló. L'autor
anulà aquesta part del seu treball
y tornà a començar més
tart la impressió del llibre; la
qual sembla que està a hores
d'ara molt avençada, segons ens ha dit D. Angel Aguiló, fill
de D. Mariàn y benvolgut amich nostre, qui ab tanta d'amor
s'esmerça en completar l'obra del seu pare.
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En segón lloch hi ha altre testimoni semblant a
l'anterior; la Biblta que es los sacros libros del viejo
y nuevo testamento... por Cypriano de Valera que
fou impresa en 1602 a Amsterdam, diu en la ter
cera plana de la exhortació al llegidor: 'Los libros
»
impresos en espariol que yo he visto, son los si
» guientes: la Biblia en
lengua valenciana con licen
» cia de los
inquisidores, a cuya traslación asistió
» San Vicente Ferrer,
que ha más de ciento y tantos
» arios que se imprimió in folio en
papel real... »
Emperó la proba de major pes en favor de la
existencia d'aytal edició valenciana de la Biblia
era'l fet d'haver se'n conservat fins als nostres díes
una fulla, la del final, que arribà a les mans del
P. Joan Batista Civera, y de que aquest doná noti
cia en els seus Anales de la Cartua-a de Porta-Coeli,
que no arribaren a imprimir-se. lleya aixfl P. Ci
vera: «El ario pasado de 1645 por el mes de octu
» bre
(1) Ilegaron a mis manos quatro hojas de
3> papel de marca mayor que me envió un
clérigo
» de Valencia, diciendo las había hallado entre
» otros
papeles viejos en el archivo de la Seo, y
» eran las últimas de una Biblia escrita en
lengua
»
valenciana, vertida de la latina por el dicho Padre
» D. Bonifacio
(2), y impresa en Valencia el ario
» 1478. Espantéme mucho
quando tal vi, porque
» nadie de quantos de él
trataron, que fueron mu
» chos,
semejante cosa había dicho, por no haber
» Ilegado a su noticia... Y
por ser esta cosa tan nue
» va, me ha
parecido encaxar la
hoja, &c.»
Y, efectivament, va separar la que contenta'l colo
fó, menyspreuant per inútils les demés, y la va
enganxar en el seu manuscrit, com a testimoni y
mostra única de la Biblia traduida
per fra Bonifaci
Ferrer.
Els Anales del P. Civera, com hem dit, nos van
imprimir, y el manuscrit original, ab la fulla de la
Biblia, quedà al monestir de Porta Coeli. Allà'l
vegé, en primer lloch, el P. Rodríguez, autor de la
Biblioteca Valentina (1747), en la qual ne donà com
p
te en l'article dedicat al germà de Sant Vicents. Des
prés el vegé'l senyor Francisco Asencio, el qual, per
encárrech d'en Rodríguez de Castro, va copiar el
text de la fulla de la Biblia, pera que l'autor de la
Biblioteca Española (1781) pogués insertar-lo en
aquesta obra (pags. 444 a 448). També copià aque
lla ja famosa fulla el P. Joaquín Lorenzo Villanue
va,qui'n publica'l text com ap"dix en el seu tractat
De la lección de la Sagrada Escritura en
lenguas

zwIgrares (Valencia, 1791).
manuscrit de Porta-Coeli, ab tot
Després
lo que contenía, va perdre s: el senyor Aguiló, a qui
Ii interessava sobremanera veure la fulla de la Bi
blia valenciana, feu diverses diligencies infructuo

(1) Aquesta nota la copià'l P. Villanueva en el seu Viage
literario a las iglesias de España, vol. 1V,
pàg. 54 (Madrid,

1806).
(2) Bonifaci Ferrer (germà de Sant Vicents Ferrer) del
escrivia la vida'l P. Civera en els seus Anales de Por
to -Coeli,

qual
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llibres dins la península, sinó que resulta anterior de
més de mitg segle a les primeres impressions cone
gudes en les altres llengües vulgars, tant d'Espanya
com de França.
Ara heusaquel colofó textualment copiat:

d'acabar donant per definitivament
aquell darrer vestigi material de la
perdut
Biblia del P. Bonifaci Ferrer. Hagué de contentar-,
ses,

hagué

y

fins

copiant en la seva Bibliografta'l text
qüestió, compulsant les dues trans
cripcions (qui discrepaven quelcóm) dels seus pre
se,

donchs,

de.la fulla

en

«

decessors. Y això ha durat fins ara, persuadit.
tothóm de que'l manuscrit dels Anales del P. Ci
la impressió
vera, y dins d'ell la darrera fulla de
de la Biblia, no havía de retrobar-se may més.
Per sórt, el manuscrit y la fulla aparegueren

1908, y el document tipogràhch pogué figurar
en una exposició que aquell meteix any orgamsà a
Valencia El Ral renat; passant després a Alema
nya, a poder d'en Karl W. Hiersemann, antiquari,
de poder ne
qui degué adquirir-lo a bon preu, segur
treure encara millor profit. El senyor Conrad Haeb
ler tingué ocasió de veure poch després y estudiar
el famós document, y les seves observacions, jun
tament ab una magnifica reproducció de quiscuna
de les dues planes d'aquell full, vegeren la Ilum,
en 1908, dins la Revue Hisftanique (1).
La plana darrera de la Biblia valenciana, que,

la recent troballa del manuscrit de Porta
esser de tothóm coneguda per haver-se'n
fet diverses reproduccions (vegi-s BIBL., 252a), dóna
tantes noticies respecte de la seva famosa edició,
bé la pena d'esser transcrita; sembla
que val ben
talment com si'ls honrats impressors, a la industria
mercès

a

Coeli, pot

quals degueren

les

Gracies infinides sien fetes al omnipotent Deu e senyor

» nostre Jesu crist: e a la humil e sacratissima verge Maria
» mare sua. Acaba la Biblia molt vera e catholica: treta de
» vna Bibtia del noble mossen Berenguer Viues de Boil caua
» Iler: la qual fon trelladada de aquella propria que fon
» arromançada en lo monestir de Portaceli de lengua latina

en

lletres aquest mo
tipografich, pressentissin la sórt que temps
al
a venir devía encórrer, y s'esforcessin en confiar
colofó del llibre les noticies precises de la seva
historia. Cal, en efecte, tenir en compte que, ab tot
el testi
y les dues referencies abans reportades y
de que haurèm de tractar des
moni del
dels
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nostres

nument

no fos per aquesta darrera fulla qui provi
dencialment es arribada fins a la nostra època, no
sabria'l món ni que la Biblia valenciana hagués
estat traduida pel P. Bonifaci Ferrer, ni la seva es
tampació hauría estat posada en compte dels im
Cordova y Lambert Palmart,
pressors Fernández de
ni sabríem que aquests mestres estampers haguessin
esmerçat tretze mesos dels anys 1477 y 1478 en
aquella obra tipogràfica, ni'ns serten coneguts els

prés, si

d'altres persones qui intervingueren en la
edició de la Biblia.
què representen encara tots
Ab tota seguretat que'l fet meteix
detalls?
aquests
de la estampació de la Biblia a Valencia, hauría

valenciana per lo molt reuerend micer Boni
de sacra
faci Ferrer doctor en cascun dret e en facultat
» theologia: e don de tota la Cartoxa: germa del benauen
» turat sanct Vicent Ferrer del orde de pricadors: en la
•
e altres singulars homens de sciencia.
» en la nostra

qual translacioforen

• E ara
da

derrerarnent aquesta es stada diligentment corregi
regoneguda per lo reuerend mestre Jaume

vista e

«Borrell mestre en sacra theologia del orde de pricadors:
» e inquisidor en regne de Valencia. Es stada empremptada
» en la ciutat de Valencia a despeses del magnifich en Philip
» Vizlant mercader de la vila de Isne de alta Alamanya: per
Alfonso Fernandez de Cordoua del regine] de Cas
en
tella e per mestre Lambert Palomar Alamany mestre
» arts: començada en lo mes de febrer del any mil quatre
de Març del any
«cents setanta set: e , cabada en lo mes
• mestre
»

»

Mil.cccc.lxxviii.•

En presencia del full de la Biblia, el senyor
Haebler ha congecturat, segons el contengut (59 lí
a la final, que
nees) de la plana complerta anteriorbastant
més de
l'obra entegra havía de constar de
la hipótessi
fa
vàlida
lo
800
0
les
qual
000 pàgines;
de que formaria dos volums, com quasi
de

l'Aguiló

totes les Biblies coetanies.
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2) PSALTIRI DE LA BIBLIA DE VALENCIA. En
a París,
el senyor J. M. Guardia, mallorquí resident
feu per casualitat la troballa d'un incunable català,
existent a la biblioteca Mazarina, y del qual donà
en
en la .Revue de l'Instruction

compte

(1). Aquest descubriment tingué en aquella
immensa importancia, per quant venia a
època
constituir el testimoni capdal a favor de la aleshores
encara hipotètica Biblia valenciana.
El
comença ab les següents esplicacions,
de gran interès bibliogràfich (vegi-s BIBL., 256 a):
Prance

una

noms

rodó,

»

barceloní
repetint-se'l cas del Valasco de 7'aranto
de 1475 (vegi-s BIBL 155, II), que ab tot y afirmar
no volía

»

de nostre Senyor e de la humil verge Maria
Comença lo Psaltiri tret de la blibia (sic) de
en la ciutat de
stampa: la quall es estada empremptada
reue
Valencia: e fon corregida vista e regoneguda per lo
rend mestre Jacme Borrell mestre en sacra theologia del
orde de pricadors e inquisidor en lo regne de Valencia e

•

daltres segons en aquella se conte.»

estat

posat

en

dubte, y, finalment, negat

en

havta vist, ningú
en Nicolau Antonio que
creures' ho després. Y convé saber que, si l'apre
ciació d'en Marián Aguiló no ha estat contradita
edició de la Biblia de
per troballes posteriors,,la
no
sols
la
edició
prtnceÉs dels sagrats
es,

« En nom

mare sua.
•
»

Es un llibre qui, segons la descripció del senyor
Haebler (2), consta de ro8 fulles en 4.t, de lletra
gótica; el meteix bibliògraf estableix la data apro

1478
(1)

(1)
(2)

Volúm XXI, pàgs. 371 y seg.
9-1812

París, 1860; nútns. 2-5.

Bibliografia

lberica del

siglo XV, n.° 560.
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ximada de 1480 pera la impressió del Ilibre,
assig
nant-la a n'en Nicolau Spindeler, qui,
per aquell
temps, practicava a Barcelona'l seu ofici.

fi de que Ii servís de medi de
propaganda de les
doctrines protestants. El meteix Plans feu, per mcs
tra, la versió de l'Evangeli de Sant Maten; emperò
en Vicents Salvà, a
qui la Societat hagué de con
sultar sobre'l cas, no trobà be'l treball de l'inicia
dor de l'idea. Aleshores en Salvà advocà
pera que
s'encarregués la traducció a altre emigrat, qu'era
en
Joaquím Llorens Villanueva, el qual, en efecte,
a

3)

PSALTIRI D'EN ROIÇ DE CORELLA. Probable
cleu esser aquesta la més antiga estampació
en Ilengua catalana feta fóra
d'Espanya. L'Aguiló
descriu l'únich exemplar
conegut d'aquest Ilibre,
que's troba a Madrid, a la Biblioteca Nacional; el
meteix del qual nosaltres hem fetes fer,
aquest es
tiu, fotocopies de totes les planes. Heuse-n aqufl
començament y la conclusió (Bint, , 256 b-c-d):
ment

s'emprengué

Emperò totseguit un
impugnà per defec
tuosa la feyna del valencià Villanueva
(qui, entre
parèntessis, se deya Vilanova de llinatge y havia
castellanisat el seu nom), y demostrà que nos
podía
aquella
català, l'Antoni Puig

Psalteri trelladat de lati en romanç per lo retterent

»
»

psaltiri arromançat per lo Retterent mes
tre Johan Royç de Corella mestre en sacra
theologia.
Corregit e feelment smenat perJohan Ferrando de Gttiva
ra preuere. Empremptat en Venecia
per mestre Johan Fler
tezog tttdesch. A xxx dies de abril, Any de la natinitat de
nostre Senyor Deu Jestt crist. Mil e cccclxxxx. Latts Deo.»

això es tot lo que dels Sagrats Textes
el xv.è segle en edicions impreses.

ens

ha

llegat

Fent

salt de tres segles, durant els
quals cap
estampació integral dels textes bíblichs no fou inten
tada en Ilengua catalana, arribem al
segle xix, quan,
devers l'any 1830, un català
a Londres, de
emigrat
nom Plans, donà
a entendre a la Societat Bíblica
que calta fer una edició del Nou Testament en la
llengua de la regió oriental de la nostra península,
un

Blanch,

Londres, passant després al comtat de York. En
aquest darrer punt, feu gran amistat ab un pastor
anglicà de Knatesborough, qui'l protegí, devent-se
segurament a n'aquesta protecció'l que la Socittat
Bíblica de Londres encarregués a n'en Prat,
qui de

Reprenent

aral prólech de mossèn Gudiol en la
seva edició dels
EVANGELIS, examinarem ab ell la
possibilitat de que'l text ara publicat, o stal del
manuscrit K, procedeixi de la traducció del
germà
de Sant Vicents Ferrer.
Mr. Berger en el seu estudi abans citat deixa
establert que'l text del
imprés, 2), no té res
que veure ab els dels manuscrits A y B, qui semblen
donar una meteixa versió. La traducció d'en Boni
faci Ferrer estaría en tal cas
representada en el
manuscrit G, emperò abans de la revisió, feta
per
mestre Jaume Borrell, al
imprimir-se la Biblia a
Valencia, qui. segurament, esmenartal text d'en
Ferrer allà hont degué semblar-li. «Queda sols el
dubte», segueix dient el senyor G., «de si'! còdex
» de París dit
de Marmoutiers», el D de la Ilista
qu'hem donat, «més abans que'l del Palau, conté
» la versió
de fra Bonifaci. A aixó'ns atrevim a
» respóndre hi manifestant nostra convicció de
que,
» si
aquesta's conserva, es sens dubte en el còdex
» barceloní.» Se
funda, ademés, en el fet de trobar
algunes analogfes de llenguatge entre'l text dels
Avangelis y el del fragment darrer de la Biblia
impresa, y en l'evident sabor valencià que presenta
aquella versió dels Evangelis suara estampats. Es
cert, emperò, que una afirmació categórica en
aquest sentit no podría pas esser establerta ab els
sols datos apuntats.

tasca.

y

continuar de la manera com era feta la traducció.
Investigacions darrerament fetes pel nostre amich
senyor Moliné y Brasés, permeten establir, ab tota
versemblança, que'l traductor fou en definitiva un
català, en Joseph Melcior de Prat, de qui's sab que
fou apotecari a Prats de Rey, ahont era nat en
1779.
Entremès en qüestions polítiques, essent diputat
y
secretari de les corts de 1822,
tingué de fugir, a
la entrada dels exèrcits francesos, y refugiar-se a

mestre Corella.
» Aci feneix lo
»
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vía guanyar se penosament la vida
ensenyant

nyol,

l'espa

la traducció del Nou Testament.
Aquesta
traducció sortí, en un voltim en octau, a Londres
en 1832,
impresa per en Samuel Bagster; havent se
reimprès en 1835 també a Londres, en 1836 a
Barcelona, y en 1888 a Madrid.
Posem punt final al nostre article parlant encara
la nova edició dels EVANGELIS. La tasca de
mossèn Gudiol com a reproductor del vell text del
de

es en tots conceptes digna de
lloança: la
fidelitat de la transcripció, la disposició del text
imprès, concordada plana per plana y ratlla per
ratIla ab el manuscrit original, deixen una
impres
sió de total confiança, qu'en publicacions
d'aquesta
mena es sens dubte lo
primer que cal demanar.

Palau,

L'homenatge

al mestre Pedrell

(1911)

En els darrers díes del mes d'octubre de
l'any
prop-passat, la ciutat de Tortosa ha celebrades
grans festes en honor del músich en Felip Pedrell,
el nom del qual es molt estimat aquí
y fóra d'aquí,

potser no tant com se mereix.
En Pedrell es un compositor de saber
excepcio
nal y un veritable erudit en tot lo qui té relació ab
la tècnica y al) la historia de la música.
Emperò
ab tot y aixó'l seu nom no serà may popular,
per
que en l'art musical com en la literatura, pera
assolir la popularitat resulta molt sovint
bagatge
incómodo una cultura- superior o un bon gust en
y
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afinat. (Es com si en Menéndez y Pelayo
hagués escrites noveles, que solament podrten assa
borirles uns quants escullits entrels pochs qui a
Espanya saben qu'en M y P. era quelcóm més que
excés

memorión.)
ho
mestre Pedrell, donchs, fou obgecte, d'un
contri
al
la
seva
ciutat
nadiva,
qual
menatge, en
buiren tots aquells, d'allà y de fora, qui podten pro
priament interessar-se en una festa semblant. Així,
un

El

caràcter popular abque'l poble
posà de manifest la seva veneració envers
l'ilustre compatrici, el veritable homenatge resta
fixat en el volúm de Escritos .Heortásticos (1), en el
qual se troben aplegades les més conegudes firmes

apart de les festes de

(n." 964), Odarum (quas vul
madrigales appellamus) diversis linguis decanta

d'en Pere Albert Vila
go
tarum

harmonica,

nova, &

excellenti nzodulatione

compositarum, impresa a Barcelona, per Jaume Cor
tey, en 1561; d) algunes composicions d'en Brudieu,
també sobre lletra d'Ausias March, contengudes en
l'aplech de Los madrz:çales del muy reverendo loan
Brudieu, imprès a Barcelona, en 1585, per Hubert
Gotard (n.° 967); e) un Villancet d'en Flecha ab
lletra en català, qui figura en la colecció de Miguel

tortosí

del món musical.

qui no som músichs y estem ademés
ben males condicions pera capir l'obra musical
d'en Pedrell, no hem d'estar-nos pas de traduir
d'una manera o altra la gran veneració que senttm
envers el sabi musicólech català.
En tant que bibliòfils, hem de fer aquí especial
esment d'una publicació d'en Pedrell, mereixedora
al
per ella sola de totes les lloances endreçades
mestre en ocasió del seu homenatge: ens refertm
Catalech de la Biblioteca Musical de la
al
Nosaltres,

en

magntfich
més
Diputació de Barcelona (2), obra queenningú
el nostre
qu'en Pedrell podta haver redactada
tota mena
país, y la qual es un veritable tresor de
musical
noticies
sobre
hispànica.
de
bibliografta

Al nombre de mil duescentes setanta una arriben
la
les unitats bibliogràfiques d'aquella colecció, en
descripció y estudi de les quals posa de manifest el
mestre Pedrell tota la varietat dels coneixements
de qu'es possehidor. Les noticies biogràfiques dels
notació mo
autors estudiats, les transcripcions en
les
més
remarcables,
derna d'algunes de llurs obres
sobre qüestions d'estètica
referencies

històriques

musical,

mantenen l'interès

del llibre

en

totes ses

especialista.
planes, fins pera'l llegidor qui no siacatalana
tenen
Pera la historia de la literatura
les noticies con
encara importancia singular:
en la biografta d'en Yoan Carles Amat,
tengudes

tan divulgats Quatre,enls aforismes
247); b) la descripció del Ordinarium
el
urgellinum (n.° 319), impres a Lyó en 1548, en
antichs
cants
ha
la
música
de
certs
litúrgichs,
hi
qual
algunes
entre ells el famós Cant de la Sibila;
d' Ausias
sobre
musicals
poesies
composicions
March y de Pere Serafí qui figuren en la colecció

l'autor dels
talans (n.°

ca

(1) Al maestro Pedrell. Escritos Heortásticos (Tortosa,
1911); imprès a Vilanova, per l'Oliva.
(2) Calidech de la Biblioleca musical de la Dipulació de
Barcelona ab notes històriques, biograllques y critiques,
transcripcions en notació moderna dels principals motius mula
sicals
facsimils dels documents més importants pera
bilniografía espanyola, per En Felip Pedrell. Dos volums
en 4.t de 332 y 384 pàgs. (Vilanova, 1908 1909).

(n.° 960), Libro de Musica para 17ihue
la, intitulado Orphenica Lyra, imprès en 1554.
Encara, per tenir lletra catalana, convé senyalar
de la secció de Villancets, les composicions de
de Fuenllana

Gaspar

Botart

o

Francesch Soler

llotart

(núms. 716

(n.° 785),

y
de Pau Roses

786), de
(n.0 803);

els núms. 824, 827 y 828;
la
nit
de Nadal, de 1632, per
de
representació
oratori burlesch del
Joan Vardalet (n.° 702); y unanonim.
d'autor
Són, tot això,
xviti
886),
segle
(n.°
elements força interessants pera l'estudi del nostre
en

la secció de

Goigs,

una

popular.
Afegtm encara, com a suprem elogi d'aquesta
importanttssima publicació, qu'es un dels pochs
llibres nostres qui apareixen dotats d'una taula
volúm) pera
alfabètica general (a la ft del segón
poder esser utilisats ràpidament y fructuosa. Això
sol ja es, als ulls dels iniciats, una proba palesa
d'exactitut bibliogràfica y de probitat científica.
cançoner

— Barcelona.
Fidel Giró, impressor. — Valencia, 233.
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