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Les «Histories

Troyanes»

en

català

NOTA PRELIMINAR

acabada l'estampació
de les HISTORIES TROYANES segons
la traducció a la nostra llengua que'n
feu en Jacme Conesa, ens és plaent
anunciar que la nostra «Biblioteca
Catalana> compta desd'ara ab un altre volum. Y,
com ja és de consuetut, reproduim en les colum
nes de 13IBLIOFILIA l'estudi
preliminar de la nova
edició, la qual mereix doblement aquest qualifi

§

ENTuRosamENT

HISTORIES TROYANES

(HISTORIES TROYANES)

L'autor y el Ilibre

(o Guido delle Colonne, en
italià), autor de les HISTORIES TROYANES,
fou jutge de la ciutat de Messina desde 1257
a 1280. Es conegut també com a poeta líric
grades a algunes composicions que figuren
incloses en diversos reculls antics, les quals

tnu de Columnes

i

valgueren

una citació del Dant en el

cinquè capítol

del De

vulgari eloquio, allà on se tracta del vers endecasilàbic.
Sembla que deu referir-se igualment al nostre autor una
alusió del Petrarca que's llegeix en el capítol quart del
Trionfo d'Amore.
Guido s'emprengué la redacció de la seva HISTORIA per
instigació de Mateu de Porta, bisbe de Salerno. L'obra, es
crita en llatí com era la costum de l'època, obeía, ademés, en
l'intenció de l'autor al propòsit de restablir la veritat de lo
esdevingut en el setge y destrucció de Troya, contrapo
sant-la a les narracions dels poetes com Homer, Ovidi yVir
gili, que havien, més que altra cosa, procurat ornar els Ilurs
escrits ab elements imaginaris, fins a l'extrém de fer inter
venir els Déus mateixos en les lluites dels homes y alterant
així la simple y pura expressió de la dita historia. La veritat
dels fets, en opinió de Guido, compareix en els escrits (avui
reconeguts com apòcrifs) de Dictis Grec y Dares Frigià,
reduíts a una sola versió concordant per Corneli, nehot del
gran Salústi. Mes, com sia que el compilador romà cuidà
abreviar excessivament certs punts de les histories de Dictis
y Dares, Guido els restablirà ab tota exactitut posant, no
solament les causes de les enemistats que concitáren Grecia
contra Troya, sinó detallant, ademés, els Reis y Capdills de
cada banda que prengueren part en la lluita, els acompa
nyants de cada un d'ells y les senyals d'armes que usaren; y
fent, per últim, el recompte de les vegades que's batallà
abans nos fou declarada la victoria a favor dels Grecs.
Dintre d'aitals propòsits, va ésser començada a escriure la
HISTORIA en 1263; emperò, havent quedat interrompuda
aquesta després del primer llibre a la mort del bisbe Porta,
ocorreguda en 1272, no fou continuada fins al cap de quinze
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anys; si bé ab tant de braó aquesta vegada, que els altres
trenta quatre Ilibresfóren escrits en unes quantes setmanes,
això és, del 15 de setembre de 1287 al 25 de novembre irn

mediat (1).
Ab tot y lo que, segons acabem de veure, afirma l'autor
HISTORIA respecte de les seves fonts historials, és cosa

de la

provada, avui per avui, que hagué de servir-se prin
cipalment del poema de Benet de Sainte-Maure, intitulat
del tot

Troie, escrit entrels anys 1155 y 1100, formant un
conjunt de més de trenta mil versos. Encara que no apa
reix per rès citat aquest poema en l'obra de Guido, n'és evi
dentment el seu original immediat, si bé sembla que l'autor
italià devia disposard'alguna altra font histórica ab la qual
en ocasions pretengué millorar el sen model. En cambi, són
aduídes a cada pas en la HISTORIA les autoritats de Dictis
y Dares, car en això Guido procedí ben bé segons la moda
del seu temps, que no concedia valor sinó a les fonts histò
riques més antigues, les quals eren retretes preferentment
deixant de banda els testimonis posteriors. També, en des
càrrec de l'autor de la HISTORIA, podrlem aventurar la hipó
Roman de

200)< 140 mm.
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sia que el text d'en Conesa no havía
imprès abans d'ara.
Creiem que els nostres amics tindràn, com nos
altres mateixos, una vera satisfacció veient que la
nostra empresa editorial va endavant, lentament,
és cert, emperò sense claudicar dels
principis sobre
els quals fundarem la nostra decisió, que són, els
d'anar fent, sense impaciencies temeraries y sense
defalliments prematurs. Un dia o altre, si a Déu
recullirem el fruit del nostre esforç.
com

encara

estat mai

VoL. II

(1) Aquestes noticies sobre Ciuido y el seu llibre les
hem trobades reunides en la noticia preliminar de l'edició
de la Sioria della Guerra di Troia, publicada per en M ichele
dello Russo (Nàpols, 1868; en 4.1)
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tesi de que el manuscrit del Roman de Trole que ell conegué
no duna tal volta el nom del poeta francès, y així sols pogué

fer esment de les repetides referencies que en el poetna's
troben als fíctes cronistes Dictis yDares. Per últim, encara
utilisat per Guido no fos precisa
podría ésser que
ment el text de Sainte Mattre, sinó la refundició en prosa
francesa, feta probablement a la meitat del sigla xin«, que
procedeix també del poema, seguint-lo punt per punt en tota
la seva extensió.
A manca d'originalitat, no deixen de concórrer en el lli
bre del jutge messinès algunes circumstancies que expliquen
la gran notorietat que aquell arrivà a obtenir durant la Edat
Mitja yla consegiient difusió de què fou objecte. Potser la
circumstancia que Ii fou mésfavorable de moment és la d'és
ser escrit en

llatí, qu'era per aquell temps la llengua univer
d'estudis; emperò també, per altres qualitats

sal dels homes

propies de l'escriptor, la HISTORIA del de Columnes hagué
d'ésser celebrada per nombrosíssims Ilegidors que la disfru
taren, els uns en l'original llatí y els més en les versions a
Ilengiles vulgars que molt aviat se'n feren. Enumerarem
ràpidament algunes d'aquestes particularitats a les quals
tal volta devem que el llibre hagués entrat també a Cata
lunya yfos cregut mereixedor d'ésser incorporat, com ho fou
dejorn, a la nostra literatura nacional.
La Htsrost4. TROYANA de Guiu de Columnes és una pro
ducció prematurament renaixentista, decantada ja, tant pel
seu esperit com pels procediments literaris, cap a les renova
dores corrents del trecento. L'escriptor messinès tracta de

presentar-se'ns, encara que sense conseguir-ho massa, com
un home afranquit de les preocupacions de la seva època.
perseguir à bandejar sistemàtica
narració tot element Ilegendari; evitarà les tra
dicions homèriques y acullirà de preferencia els pretinguts
textes històrics que s'apoien en els noms de Dictis y Dares,
ab tot y que aquestes fonts narratives no son pas ante
riors al segle IV de la nostra Era. Y no serà en això sol que
voldrà aparèixer esperit avisat y II ittre de prejudicis, sinó
que enriquirà el seu text ab freqüents digressions (lo únic de
verament original que tindrà la seva obra), sóts pretext d'ex
plicar-nos la inanitat de lesarts de predicció de l'avenir o bé
els orígens de la idolatría gentílica. Home d'erudició yestu
di, no deixarà de mostrar-nos, ab una certa inconveniencia
que avui titllaríem de pedantería, la varietat dels setts conei
Per això el seu seny crític
ment de la

xements, unes vegades senyalant-nos la etimología o la
significació d'alguns mots, com el d'argon, aplicat a tota
mena de naus per raó del nom del primer constructor; o com
el de diomedes, apelatiu de certs ocells fantàstics que sabíen
distingir la parla llatina de la grega; o com els d'achatros
maragda, pedres precioses de singulars propietats màgi
Altres vegades farà gala de la seva rectitut de judici,
increpant a Homer perquè ha exaltat tant a Aquiles, vence
dor poc noble de Hector y de Troyol; y ho atribuirà a par
cialitat, per tractar-se d'un grec yésser grec també «segons
diuen» l'autor de la Iliada. De la mateixa manera s'adreçarà
als Troyans, y els llençarà en cara el no haver-se sabut
aprofitar de la ventatja adquirida a la fi de la segona batalla,
per a derrotar del tot als Ilurs enemics, ab lo qual se fóra
y

ques.

acabada la guerra. Ab això, y ab mostrar-se dur contra els
antics sacerdots, avariciosos y traidors, que, com Calcas,
bisbe troyà, se passà al camp dels Grecs, o com Coant, guar

dador del paladi, que entregà aquest y ab ell la ciutat de
Troya a Ulises, acabarà de donar-nos l'autor una impressió
de modernitat relativa, una modernitat que per al seu temps
havia de satisfer plenament als llegidors. Tampoc no manca
en aquest sentit al II ibre un cert regust de sensualitat paga
na,
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apreciable

sobre tot en

algunes descripcions,

com la de

la bellesa de Helena y en el judici de Paris; ni, cosa ben a
la moda del trecento, una marcada tendencia miságina que's

propòsit de Medea, de la mateixa Helena,
Briseyda y de Clitemnestra, sots forma de consideracions
morals, encara un xic allunyades de la intemperancia venl
nosa que serà la característica de la sittira boccacesca.
Y ja que hem parlat de l'autor del C:orbaceio, remarca
rém altra de les qualitats literaries de Guido, qtte'l fan, en
certa manera, un precursor del certaldese ab el qual, per les
seves aficions y preferencies, té més d'un punt d'analogia.
Guido, abans que l'autor de f.c Fiamela, sabé aplicar a la des
posa de manifest a

de

cripció

de les

passions

la

percepció psicològica,

que,

per

temps a venir, havia d'engendrar un novell genre, la novela
sentimental. En aquest sentit constitueixen ja un curiós es
tudi passional els passatges del llibre terç de la HISTOR1A,
que ens pinten a Medea sola cosa cambra, esperant la vingu
da de la nit yab ella l'ocasió de veure's ab Jasón, ab quilo
poc discreta donzella s'ha emparaulat per a aquella hora. La
impacient filla del rey Oetes espiava el curs del sol, ansiosa
de que's pongués, semblant-li com si l'espai d'aquell jorn,
entre mati yvespre, durés dos dies. Ja vinguda la nit, ansia
va la eixida de la Ilttna,y anava d'un cantó a l'altre de sa cam
bra: y «ades se feya al portal per veure si aquells qui vet11:í
ven havíen ansia de dormir, e ades obria les portes de les
finestres per guardar quant havia passat de la nit». Y així
llargament s'impacientava, fins que el gall cantà donant la
senyal a tothom d'anar a dormir y als enamorats de trobar
se. Si el lector que llegeixi aquestes escenes en el nostre
text recorda els capitols de La Fiameta ahont aquesta heroí
na espera la tornada de Pamfilio, remarcarà necessariament
el parentiu literari que en aquest punt uneix els dos textes.

segueixen, en que ve recontat el colotge de
yJasón, serviràn també per a fer bones les nostres
apreciacions respecte al sensualisme que transpúa per diver
Les escenes que

Medea
sos

indrets en l'obra històrica de

Guiu de Columnes: era

això, tal volta, una anticipació del neo-classicisme a la mane
ra italiana, enamorat sobre tota altra cosa de les nueses
delTantico y amic de reproduir-ne les exhibicions menys
pudoroses.
Considerada en son conjunt, constitueix la narració de
Guido un Ilibre de lectura interessant, encara per a llegidors
del nostre temps. Per la diversitat dels elements que hi con
corren, per una certa habilitat del narrador en intercalar al
text una munió de faules mitològiques de les mateixes que
afecta menysprear, y per una mena d'idealitat cavalleresca
y tràgica que degué heretar del poema d'en Sainte-Maure,
Troyana és un dels primers llibres de cavalleries
de gesta francesos; llibre que no neces
sitava sinó ésser tradttit a les llengües vulgars per a assolir
una difusió encara major que la que havia conseguida en
llatí, que si era la Ilengua escolàstica dels homes de religió
no era gaire accessible a la
y dels humanistes en general,
gent d'armes y als homes civils que podíen trobar un espe
cial interès en la lectura de les gestes herbiques dels cava
llers grecs y troyans per aital Ilibre relatades (1).
la Historia

eixits dels poemes

(1) El text llatí de la HISTORIA de Guido fou imprès a
ve
Colonia, devers 1477, emperò ja ho havia estat varies1484
gades anteriorment sense peu d'imprempta. Entorn de
sense
indi
de
la
traducció
fou feta l'estampació
alemanya,
cació de lloc ni data; y en iguals condicions vegé la Ilum,
devers 1480, la versió francesa. Hi ha també imprès a Gou
da, en 1479, el text holandès. El text italià no fou publicat
fins a 1481, a Venecia; y a Burgos, en 1490,1a traducció cas
tellana que s'atribueix a Pere Nufiez Delgado (Haebler, mi
mero 158). Per últim, n'existeix una versió gallega feta en
el segle xtv, que ha estat impresa modernament (La Cora
fia, 1900). En canvi, del Roman u'e Troie no s'en ha pogut te
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2.
ou,

La traducció catalana
declaradament, per lesdesusdites raons

que a instaneia de un noble hom e de gran
» comte qui desijave haver en romanç les
HISTORIES TROYANES qui son en latí, per
» ço com havía ohit dir que eren molt belles
» e que pertanyien a saber a tot cavaller.,

empéndre's en Jacme Conesa, protonotari del rei d'Ara
gó, la traducció a la nostra llengua del llibre de Guido.
S'ha dit que'l noble hom a qui fa referencia el traductor era
el mateix monarca, En Pere 111 del Punvalet o de les Ceremo
nies, de qui, segons sembla (1), va rèbre una recompensa pel
seu treball de traducció. D'aquesta consta que fou comen
çada el dia 18 de juny de 1367; y hem de creure que seria
totjust acabada en 1374, quan, per lletra datada a Valencia
el 12 de juliol, l'infant Joan demanava a en Conesa un tres
Ilat de la seva versió del Troya (2). En efecte, segons els

cambi era Ilati l'exemplar que el rey Martí en posseía, se
gons consta per l'inventari dels seus bens fet a sa mort
en 1410(1); llatí també el que figurava entre els llibres de
Pere

Becet, batlle general de Catalunya, segons l'inventa
(2); y llatí probablement el còdex que
apareix formant part de la Ilibrería del Príncep de Viana, al
morir aquest, en 1461 (3).
ri establert en 1430

va

termes de la demanda del
per

aquells
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Príncep,

la traducció devia ésser

moments una mena de novetat literaria; lo que

D'una obra sobre un tema tan universal y tan interessant

diversos conceptes se comprèn que havía de deixar ras
producció literaria del nostre país. Mes aquesta
influencia no sempre podrà provar-se que sia deguda al text
de Guiu de Columnes, podent ésser també el resttltat de la
lectura directa dels autors clàssics, Ovidi y Virgili principal
per

tre en la

ment, y encara de la

coneixença dels escriptors renaixentis
d'Italia, que, al tombar la catorzena centuria, influíen ja
aquí d'una manera preponderant.
Ausias March, si hem de creure a un dels seus més mo
derns biògrafs, era perfectament coneixedor de l'obra de
Guiu de Columnes, a la qual fa referencia en un passatge:
tes

venir corroborat pel fet de què, per a complaure a
l'Infant, distribuís el traductor el seu manuscrit entre diver
sos escrivents, per tal d'obtenir-ne més ràpidament la còpia
solicitada.
sembla

Respecte a la personalitat del traductor, apart de lo
és manifest a conseqiiencia de la versió de les
(lUERRES TROYANES, queden reduídes les noticies que se'n
tenen a lo que resulta dels seus càrrecs oficials en la Cort.
En 1343 ja apareix com escrivent de la secretaria reial (3
en 1317 regenta l'ofici de la notaría de Tarragona, en nom y
,ubstitució d'en Bernat d'Olzinelles (4); fins a 1351 no torna
que d'ell ens

comparèixer

el seu nom com a Secretari del Rei, y conti
redactant documents en 1355, 1357 y 1360 (5); apareix
ci les Corts generals de Montçó, en 10 d'octubre de 1363,
.-agnant els furs de Valencia (6). En 1365, quan va morir Ma
tlieu Adrià, protonotari reial, és probable que en Conesa
ii substituís en aquell càrrec, perquè en un document de 26
de juny de 1368 firma ja com a protonotari. Desde aquest
punt reapareix sovint el seu nom en els registres de la can
celleria aragonesa, fins a l'any 1375 en què desapareix el
seu rastre (7).
Son abundoses les proves de que el llibre de Guiu de
Columnes meresqué a Catalunya una estima considerable,
figurant en el text Ilati o traduit al cataià en les llibreries
de la gent més significada de les centuries catorzena y quin
zena. En 4 de maig de 1389 el rey Joan I, que ja posseía,
com sabem, les HISTORIES TROYANES, encara hagué d'en
rnatIlevar-ne un altre exemplar que en tenía en Bernat Ca
lopa, per a la Reina sa muller (8). El còdex d'en Calopa era
historial, lo qual probablement vol dir que contenía minia
tures representant els principals episodis de la Guerra de
Troya; y és de creure qu'era el text català d'en Conesa. En
níta

oir una bona

edició crítica fins no fa molt; és la deguda a en
vols en 8.(). Respecte
les versions espanyoles del Roman de 7'roie, pot veure's l'es
tudi de A. G. Solalinde, publicat en la Revisla de Filologia
Espafiola (Madrid, 1916), III, 121.
(1) Massó y Torrents: Manuscritos catalanes de la Bi
blioleca Nacional de Madrid (Barcelona, 1896),
95; Ru
bió y Lluch: Curial v Guelfa (Bareelona, 1901), pag. 526, n. 6.
(2) Rubió y Lluch: Documents per l'historia de la cultura
catalana (Barcelona, 1908), pàgs. 256 y 258.
(3) Ibid., pàg. 129.

Leopold Constans (París, 1904-1912; 6

pàg.

(4) Ibid., pàg. 177.
(5) Ibid. en les dates indicades.
(6) Nicolas Antonio:Bibliotheca Hispana Ve/us (Madrid,
1788), II, 369 nota.
(7) Rubió y Lluch: obra citada.
(8) Revista Histórica (Barcelona, 1876); pàg. 19.

«Prenme'n axi — com grosser erbolari,
qui prop la mar — les erbes del bosch cerca,
e com lo clerch, — fahent de festes cerca
• en Lo Trova,— lexant lo Breviari. (4).
»

aquest mateix títol de Lo Trorà que és feta refe
llibre del legista messinès en una composició poè
tica de l'Antoni Vallmanya, escrita en 1448, en la que, al
citar a Medea, posa l'autor en marge la següent nota:
•...parla daçá Guido en lo seu Troya...».
En el poema de La Gloriad'Amor de Fra Rocaberti abun
den les referencies a personatges de lesHISTORIES TROYA
NES: Jasón y Medea, Aquiles y Polixena, Pantasilea regina
de les Amazones, Briseyda la filla del bisbe Calcas, desfilen
successivament, sense, emperò, que's pugui afirmar que l'au
tor conegués l'obra de Guido. Tot lo més que podría afir
Es sots

rencia al

mar-se dels

segiients

versos:

» ...lo bell París jo viu
• e Elena,
per qui tant mal vingué
» al rey Priam,
segons Dares escriu•

fóra que en Rocaberti coneixía bé la materia del poema de
Sainte-Maure, en lloc del Dares que cita, el qual probable
ment no Ii era tan accessible. A pesar d'això, per a un es
criptor català, a qui's veu sabent-se de mernoria totes les
histories amoroses que's retroben en la narracio de Guido,
no II havía d'ésser gaire difícil fer coneixença ab el text ma
teix d'en Conesa.
poeta de la segona meitat del segle xv ens apa
escrivint sobre motius troyans: en Roiç de Corella,
valencià, les obres del qual hem sigut nosaltres els primers
en publicar reunides. Quasi sempre és d'Ovidi que's pot su
posar emprador directe a en Corella, encara que pugui se
nyalar-se-li altres fonts probables, com Sèneca el tràgic y,
possiblement, el mateix Guiu de Columnes. Emperò rès no
Altre

reix

podría

afermar-se en absolut sobre si

conegué

realment el

Conesa, que en un manuscrit antic apareix copiat
a continuació de les TRAGEDIES de Séneca traduídes al ca
talà per en Vilaregut.
text d'en

Revue Hispanique, XII, pàg. 414.
Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (1911-12),
608.
pàg.
(3) Colección de Documentos inéditos del Archivo Ge
neral de lo Corona de Aragón (Barcelona, 1864); volum XXVI,

(1)
(2)

pag. 140.

12-1917

(4)

Les obres d'Ausias March

(edició Pagès); C., 57-60.
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ments en tinta vermella. Foliació romana

antiga que arriva
.CxI., darrer foli del manuscrit. Han desaparegut les
tres primeres fulles y la .xxx., havent-se tractat de dissimu
lar l'ausencia d'aquesta, esmenant ab el rascador la foliació
del volum desde .xxxj (ara .xxx) fins a Iiij (ara .1ij.). A
partir de la fulla .Iiiij. segueix la foliació sense esmenar,
Enquadernació flexible de pergami, ab Iligams de cuiro.
En una fulla de guarda hi ha, al cotnençament, aquest

Encara, ont apareix més visible qu'enlloc el fruit de la
lectura de les HISTORIES TROYANES és en la novela quatre
centista de Curial F Guelfa. No solament l'autor desconegut
d'aquesta obra remet el llegidor a la narració de Guido
delle Colonne quan compara la bellesa de Guelfa ab la de
Elena, y també quan, a l'acabament, retréu el recórd de l'en
llaç nupcial de Jasón y Medea, sinó que dedica un llarg pas
satge del tercer llibre (1) a suscitar la qüestió, plantejada ja
en l'obra de l'autor messinés, de la major autoritat històrica
dels fingits cronistes Dictis y Dares sobre la del «reverent
poeta grec Homero». La escena's desenrotIla en un somni
de Curial, y en la discussió hi va involucrada la qüestió
sobre qui dels dos, Hector o Aquiles, era estat el millor ca
valler. Curial és cridat a fer de jutge, compareixent en per
sona davant del consistori presidit per Apollo, ademés dels

fins a

escrit:
'Nos Don Gaspar Galçeran de Castro y Pinos, Cond2
» de Guimera, Visconde de Euol y Alguerforada por la gra
» çia de Dios; Haçemos fee y verdadera relaçion que este
» libro manuscrito en papel y catalan es traducçion de la
» Historia de los Griegos y Troyanos, cuyos autores fueron
» Dittes y Dares. El qual ftte del Secretario Sescomes y vino
» a ral poder por medio del Dotor Buenaventura Alegre, de
Zeruera de Vrgel; al qual, por no tener cubiertas, las tres
» primeras ojas se an rasgado, adonde constatta del dominio
» de dicho libro; y porque se conseruase lo mande poner en
» la forma que esta aora; ymande haçer la presente relaçion
'para que constase de la verdad, de mano agena y firmada
» de la mia, en Frescano, a 19 de mayo 1621. —El Conde de
» Guimera. »

propis cavallers interessats,

Homer y els seus impugnadors
Dictis y Dares. El nostre jovincell, després d'haver ohit
les raons d'uns y altres, conclou així: «Homero ha escrit
»libre que entre los homens de ciencia man que sia tengut
» en gran estima;
» pronuncie.»

Dites y Dares scriviren la veritat; e axi ho

Foli
Comença actualment lo escrit ab els nints
.iij. iorns a la qual vench gran multitut...», correspo

Unicament per memoria retreurèm, ans d'acabar, dues
produccions novelístiques catalanes en què podria
veure's l'influencia de les HISTORIES TROYANES d'en Colum
nes. Són: el Somnide Francesch Alegre; y la faula de Nepluno
Diana, que apareix com traducció de Claudià feta per un
autor anónim. En la primera d'aquelles obres Aquiles es fet
altres

contpareixedor en una mena de judici de controversia, per a
explicar sucintament els seus amors ab Polixena, si fa o no
fa tal com resulten del llibre de G'uido. En la segona, és Me
dea la que intervé per a pronunciar el seu anatema contra
Diana, a qui té per més culpable qu'ella mateixa «per que
vené ab préu ço quel grat compra», és a dir, en termes vul
gars, perquè cobrà en diner allò que una dóna pot acordar
Som
per voluntat sense fer-ne pagar rès. Emperó, tant del
ni com de la Faula, devem concloure que són filles, ans que
tot, de l'influencia petrarquesca y que, probablement, els
llurs autors no tingueren en compte la narració de Guido, si
és que'n hagueren coneixença; cosa poc probable, perquè
les HISTORIES TROYANES havien degut perdre ja per aquell
temps, entre 1450 y 1480, una bona part del llur interès, en

per

nents a la ratlla 236 del nostre text

> laus et

gloria Christo,

Qui scripsit

scribat sempet

Vivat in eternum

qui

y el

és el

seu

HISTORIFS.
També hattría estat útil poder esclarir la referencia del
Comte de Ciuinterà sobre el fet de la pertinencia del còdex;
que ara's presta a interpretacions diverses, com
farém veure després.

qiiestió

MANUSCRIT

Els manuserits catalans

B

Capitular de Barcelona, Cod. 12 (1)

Manuscrit de l'any 1433, compost de 3 -I- 264 fulles de
paper, de 296 X 210 mm., sense numerar les tres

impresa abans d'ara, la traducció ca
talana de les HISTORIES TROYANES ens és
pervinguda en set manuscrits antics, que
hern designat ab les lletres A, B, C, G, L,
M y V, ademés d'un altre (Z) del que sola
ment tenim noticia; tots els quals passem
seguidament a descriure y haurèm d'estudiar ràpidament a
continuació.
Al no

primeres

y

foliació romana les altres. Escriptura a línia tirada, ab
titols y caplletres en vermell. Relligadura antiga de posts,
recoberta de cuiro vermell, ab claus a cada una de les ta
ab

pes y rastre de tancadors.

Comença

la

tattla

en el

primer

full sense

numerar.

«.j. Así comensan las Istories Troyanes an cartes primera.'
En el verso del segón full de taula, a mitja plana: «Asi
comensan las trigedias»; y segueixen les rúbriques de les

Tragedies

de

Seneea, contengudes també en aquest ma

nuscrit.

MANUSCRIT A
Biblioteca Nacionalde

dat miclo

més antic dels set manuscrits que conei
text, per la mateixa raó, resulta ésser el
de major autoritat entre tots. Es de deplorar, doncs, que ens
'hagi pervingut mutilat, mancant-nos precisament el pròleg
d'en Conesa, el que, en aquest còdex, tal vegada ens hauría
fet conèixer pel seu nom aquell noble hom e de gran compte
a instancia del qual fou feta la traducció catalana de les

Aquest

xem,

Ar.riu

3.

amen.

» currr Domino vivat, amen.
» tale falernum, amen.»

presencia de la lluminosa producció dels grans escriptors
de la renaixença italiana, tan admirats y tan freqüentment
imitats pels autors de casa nostra.

§

imprès.

Foli .Cxl. Acaba el text en la primera cara, segona co
lumna: • Prothonor e lo Rey Obtomeno. Ffinito libro stt

fulla en blanc.
el text en la primera fulla numerada: «Jlts.
> Asi comensan les Estories Troyanes. A instancia e a pre
» garies de mosen P. Ses Comes..»
Ve una

Madrid, n.° 1.723 (antic F-12) (2)

Comença

En paper; 136 fulles de 285 X 210 mm. Escriptura del
xivc, a dues columnes; titols, caplletres y petits orna

segle

-_ —

(1) Edició Rubió y Lluch (pp. 384 a 396).
(2) J. Massó Torrents: Manuscrits catalans de la Biblio
(Barcelona, 1896); pàg. 93.

teca Nacional de Madrid

12- 19

(1) Vegi's la noticia del Sr. Massó y Torrents en el
Butlleil de la Biblioteca de Catalunra (Barcelona, 1914); vo
lum I, pág. 147.
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275

BIBLI OFILIA
text en el

Acaba aquest
foli .cIxxvij.: •Deo gracias. Así
lestories Troyanes totes de lur comansa
fi, les quals me an ascrites an Bartomeu
»Miquel, candaler de cera, dins la siutat de Barsalona; aca
son acabades
> ment tro a lur

> bades lo

primer dia de satembre del any de la natiuitat

Sanyor M. cccc. xxx. e tres.»
Segueix en el mateix foli 177 el títol: «Asi comensan
los proemis de les Tragedies de Sanecha, les quals son .x.
de nostro

>

an

276

Foli 114 v°. Acaba l'obra: «.. Prothenor e lo Rey Opto
Historias Troyanas les quals torna
Jacme Conesa prothonotari del se
» nyor
Rey d Arago.»
Posseí aquest còdex el catedràtic de Çaragoça don Pau
Gil y Gil, en poder del
qual el vegé en Milà, en 1876, segons
la referencia que aquest ne dóna en ses Notes sur trois ma
nuscrils (1).
'meno. Aci acaben las
» de lati en Romans en

nombra.
Acaba el text de les

Tragedies en la primera plana del
colofó següent: «Aquest libra ha ascrit an
• Bartomeu Miquel, candaler de cera, dimecres ha
.vj. de
• hoctubre
any M. cccc. xxx e tres, Deo gracias, an la siutat
» de Barsalona.>

N1ANUSCRIT G

foli .cclxiiij., ab el

Manuscrit incorrectíssim, que fa ben poca honor a la
fidelitat del copista. Aquest parafraseja lliurement el seu
original, alterant d'una manera inexplicable el text d'en
Conesa, que resulta a cada moment ininteligible. Ademés
en Miquel usa una, diguem-ne ortografía fonètica,
tan arbitraria, que arriba a desconcertar al llegidor. Potsér
per això fóra interessant l'estudi d'aquest còdex, per retro
bar-se en ell, ja en la primera meitat del segle xv, les carac
teristiques de la pronunciació barcelonina actual.
Son de notar especialment en aquest manuscrit lesva
riants del pròleg d'en Conesa, que atribueixen la iniciativa
de la versió catalana a un Mossen P. Ses

C011ICS, sense de
circumstancia personal del mateix. èSería
aquest el mateix secretari Sescomes a qui havia pertenes
cut el manuscrit A? ¿No podría ésser aleshores aital
per
sonatge el mateix indeterminat noble hom e de gran comple
que dónen els altres manuscrits?
Malhauradament, com hem dit, la transcripció d'en Bar
tomett Miquel no ofereix cap garantía. Més
endavant, en el
mateix pròleg, el nom del traductor apareix alterat:
jo,
Jacme Se Coma, en lloc de Jacme Conesa; y això ja fa dub
tar de tot lo demés. Potsér l'escrivent, que no
Ilegiría ab
claretat el cognóm Conesa, l'interpretà per analogia ab el
Sescomes de més atnunt; ylo que aquí és una errada mani
festa ab referencia al traductor, podría ésser, tractant-se
de l'instigador de la traducció, el seu veritable
noni, és a dir:
terminar cap

Pere

Cescotnes, segons el còdex que ens ocupa, el secretari
Sescomes, segons la nota manuscrita del Comte de Guimerà.
Haurém de tractar d'aixó altra vegada més endavant.

Biblioteca de D. Pau Font de

En paper; 270 X 210 mm.; 302 fulles. Lletra del se
gle xtv,, a dues columnes, ab títols en vermell y grans cap
lletres, alternativament blaves y vermelles, en el comença
ment de cada llibre Entre la fi de cada un
d'aquests y el
principi del segiient hi ha deixades en blanc varies planes,
com si hi hagués hagut el
propòsit d'intercalar-hi comenta
ris per a cada llibre del text. Foliació moderna de
Ilapiç.
Enquadernació també moderna, de pergami, ab lligams.
Manca un full al

Comença
> tichs

començament.

el text actualment pel

foli 2: «...escrits dels an
qui son fels conseruedors...»; passatge que correspón

a la línia 68 de la nostra edició.
Acaba l'obra en la primera columna del
nia setena: «e lo Rey Obtotnono.»

foli 302 v.°, lí

què aqui's tracta havía pertenescut al se
Josep Ametller, de Gerona, qui va publicar d'aquell,

El còdex de
nyor

fa alguns anys, una noticia molt poc precisa (2).

AIANUSCRIT L
Biblioteca de

Catalunra,de Barcelona,

n.° 227

Segle xv. Manuscrit de 119 fulles de 277 X 207 mm. en
Escriptura a ratlla tirada; titols y caplletres en
vermell y en blau. Vestigis d'una antiga foliació en xifres
paper.

romanes,

escapçada pel relligador. Foliació moderna en

Ilapiç. Enquadernació antiga de pergamí flexible.
Manquen els quinze primers folis del volum.
Comença el foli 1 actual: •...chs e per deffencio
» seus ...»: mots del
de la nostra

dels

Ilibre IV que corresponen a la línia 1561

edició.

Acaba el volum

(fol. 119v.0),

els mots: •lexats anar
lespase...» (línia 11302
text imprès); mancant les fulles darreres ab l'acaba
ment de l'obra.
També manquen algunes altres fulles en diferents in
'contra

El bisbe Torres Amat ja tingué noticia del present cò
dex, sense veure'l probablement, y d'aquí vé la referencia
errada que se'n
llegeix en l'article «Cecoma» del Diccionari
d'Escriptors Catalans (1).

Rubinal, de Reus

ell

beronittolment

ab

tolch

del

drets del

Aqttest procedeix de l'antiga biblioteca
Luna, o sia l'anti-papa Benet X111.

còdex.

d'en Pere de

MANUSCRIT C
Biblioteca de

Catalunra,

de

N1ANUSCRIT M

Barcelona, n.° 275

En paper; 295 X 220 mm.; 114 fulles. Escriptura del se
gle xv, a dues columnes; caplletres vermelles ab ornaments
morats. Foliació moderna de Ilàpiç.
Relligadura antiga de
posts, recobertes de pell vermella, ab claus y tanques (ara

trencades)

de metall.

La primera fulla en què comença el text apareix esquin
çada, quedant-ne sols un fragment.
Foli 2. Comença ab els mots «qui no eren veras» de la
unia 96 del text imprès.

Biblioteca Nacional de

(1) Memorias para... un diceionario crítico de los escri
tores catalanes
(Barcelona. 1836), pàg, 176.
VOL. II

Madrid, n.° 10215 (antic li-112)

Manuscrit del segle xv, en paper, compost de 168 fulles
de 287 X 215 mm. Escriptura a linia tirada;
començant per
una primera inicial (A) en negre, ornamentada; títols y cap
lletres en vermell. Foliació romana de l'època, en negre per
als .xxxiij. primers fulls y en vermell per a lo restant del
volum. Enquadernació flexible de
pergamí, ab la següent
indicació, de Iletra més moderna, en la primera fulla de
guarda: «Phil. 111, Lit. .11. N.° 2, Historia Trorana en lengua

12-1917

(1)
(2)

Milà y Fontanals: Obras, 111,477.
Revista de Gerona
(18-6); vol. X

Pàg.
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131131_10FILIA

lemosina»; que son les sigles de quan el manuscrit formava
part de la biblioteca d'Osuna.
Comença, foli I: «A istancia e a pregaries de vn noble
» hom e de gran compte...»
Acaba, foli .Clxviij. recto: «lo
» libro sit laus Christo

Rey Obtomeno. Ffenito

Amen.»

Aquest còdex fou adquirit per la Biblioteca Nacional,
1884, y havia també format part antigament de la Biblio
teca del cèlebre Marqués de Santillana (1).
en

INIANuscRIT

a l'esmentada familia.

Valencia,92-6-20

del xven

Manuscrit de les darreries
segle; en paper, de
216 fulles sense numerar; de 275 X 208 mm. Escrit a dues
columnes, ab epígrafs en vermell y petites caplletres alter

La mateixa nota de

parada

en la

primera

columna

del foli primer: «En

• nom de nostre senyor Deu Jesu Christ e de la sua mare
• molt homil nostra dona sancta Maria. Aci comença lo pro
• loch de les Histories Troyanes...»
Acaba el text en el revers de la fulla
na: «e lo
» Amen.,

189, segona colum
Rey Eptomeno. Ffinito libro sit laus gloria Christo

Una fulla en blanc.
text en la fulla 191: «Taula de les costu
Espanya. Com deuen los pobles guardar al Rey...»
Ocupa 19 fulles, l'última de les quals termena aixi: «Aci
» son acabades les costumes d Espanya sots document de
» les quals los alcayts an de tenir e guardar los cas:ells
• los quals los son comanats, e seruant aquells en alguna

Comença altre

» mes d

» manera no son vists haudes les penes en
»

gudes

aquells

conten

»

descripciO

§

4.

Discussió de variants

separadament cada un dels set ma
nuscrits que teníem a la nostra disposició y
comparats entre si, aviat poguérem conven
cer-nos de què cap d'ells no donava una lliçó
suficientment correcta de l'obra traduída
d'en Conesa. S'imposava, doncs, fixar el
ext català de les HISTORIES TROYANES utilisant discrecio
nalment les variants que els set còdexs ens oferíen. Quasi
XAMINATS

sempre la lliçó bóna se desprenia d'un simple anàlisi; altres
vegades ens bastava consultar la versió llatina o bé l'edició

Russo; emperò, en alguns passatges, les dife
rencies entre els manuscrits resultaven dignes d'una espe
cial atenció. Creièm útil, per a posar de manifest el proce
diment qu'hem seguit en la tría de variants, detallar les que
podrien encara ésser objecte de discussió o de dubtes. Elles
determinarún, ademés, les relacions que pugui haver-hi en
italiana del

en la fulla 211 els Furs de Valencia. Comen

cen: •Fem fur nou que nos ne altre..•

full 216 v.0, ab els mots: «recusat
» acceptar dins aquells. Falco...»; restant sense termenar el
Y acaba lo escrit en el

text per manca de lesdarreres fulles del volum.
El còdex de que's tracta és procedent de l'antiga

Ilibre
ría del Marquès de Dos Aigues, y ha estat ja descrit abans
d'ara en tres ocasions (2)

MANUSCRIT Z (desaparegut)
Aralu de la Casa Foi.rà

manuscrita de l'antic arxiver de la Corona
d'Aragó D. Manuel de Bofarull tenim noticia d'un altre cò
dex català de les HISTORIES TROYANES del qual, avui per
avui, no ens ha estat possible averiguar el lloc ont pot haver
Per una nota

anat a raure.

Se tractava, segons sembla, d'un còdex escrit en el se
xtv, emperó ab les fulles del començament suplertes
cii el xv. En la primera pàgina del text compareixia repetit
l'escut nobiliari dels Montcada, indicant que el llibre, en
l'època en que fou completat el seu començament, perta

gle

(1) Mario Schiff: La bibliolhèque du Marquis de Santi
(París, 1905); pàg. 268.
(2) Massó y Torrents: Revisla de Bibliografia Catalana
(Barcelona, 1906), VI, 194; R. d'Abadal y Vinyals:M.Estudis
(iutié
Universitaris Catalans (Barcelona, 1912), VI, 17;
en la
rrez del Caño: Catálogo de los Manuscritos existentes
Biblioteca Universitaria deValencia (Valencia, 1913), III, 136
llane

ens servim per a la

tre uns manuscrits y altres.

Altra fulla blanca.

Segueixen

què

actual.

nativament vermelles y blaves. Enquadernació moderna de

pergamí.
Comença

Escrit a dues columnes, en fulls

pergamí yde paper interpolats, de 28 X 20 cm. de gran
dària, constava, pel temps del senyor Bofarull, de 203 folis,
emperò era de notar l'ausencia dels folis 196 y 197 y la
d'unes quantes fulles del final del còdex, per lo qual restava
incomplert el text del mateix. Aquest acabava ab els mots:
«lurs paraules trobades que no...», corresponents a la línia
10327 de la nostra edició impresa.
de

d'aquest códex fou ja utilisada fa alguns anys per un erudit
italià (1), el qual prengué tresllat de les rúbriques del text,
segons apareixen en la nota de que's tracta. Mes el llibre,
com hem dit abans, s'ha sostret a les nostres recerques,
essent-nos impossible averiguar rés respecte a la seva

V

Biblioleca de la Universitat de

nyía

1) Línia 9 del nostre text imprès: A instancia e a prega
ries de en noble hom e de gran compte qui... Això és lo que
apareix en els manuscrits M y V. Emperó en el manuscrit 15
diu així: A inslancia e a pregaries de

aquest començament
mosen P. Sus Comes qui... Per disort, els altres quatre ma
nuscrits son mancats del començament, lo que limita als
tres textes B, M y V la discussió d'aquest punt que afecta a
la mateixa raó o causa inicial que motivà la traducció ca
talana de les HISTORIES.
COR1 s'ha fet constar anteriorment, s'ita estat fins ara
en la creença de que el Rei Pere III havía instat la traduc
ció al català del llibre d'en Guiu de Columnes. S'ha parlat
otorgada per aquell

y tot d'una recompensa de cent florins
monarca al traductor.

Mes, no tan sols no consta aixó en els manuscrits de les
qu'ens ha Ilegut estudiar, sinó que més aviat
semblen tots ells contradir aquella afirmació (2). En efecte:
HISTORIES

Sanvisenti; I pritni influssi di Dante, del Petrarca e
Boecacio sulla Lelleratura Spagnuola (Milano, 1902))

(1)
del

paga. 389-393.

(2) Vegi's anteriorment (pàg. XIV, nota 2) la referen
cia a lo escrit pels senyors Massó y Torrents y Rubió y
Lluch. Sembla que abdues referencies provenen d'una afir
de
mació (no comprovada) de D Josep Ametller (Revista
Gerona, X, 35), concebuda així: «Bofarull afirma que D. Pc
• dro IV (*) pagó por la tradttcción de Dyctis y Dares, histo
» riadores de Troya, y por la de las crónicas de Aragón Y
» Sicilia la suma de 100 florines (Reg. 1270, f. 27).. Les
sigles del registre aquí donades no responen als documents
de l'arxiu.
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Equivalent

al Pere III de la

cronologia catalana.
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acceptant com a lliçó autèntica la de un noble hom e de gran
comple, no és versemblant que ab aquesta fórmula vcIgués
en Conesa referir-se al Rei, àdhuc acceptant que noii hagués
dedicat el seu treball, com sembla que hauria estat del cas
fer-ho. Quan, tot seguit, el traductor declara el seu ofici de
protonolari del senyor Rei, no sembla tampoc deixar marge
a l'atribució de mecenes que d'aquella manera correspon
dría al monarca, ni hauria
el dir d'ell que no entenía

estat acte d'obligada cortesanía
gaire el Ilati: això no ha estat en

temps cosa propia de dir a un Príncep, per més veritat
que pugui ésser. Rès, doncs, en el pròleg d'en Conesa no
fa vàlida la dita de que hagués estat en Pere III de les
Ceremonies l'instigador de la traducció. Per altra
part, si
en Conesa hagués fet aquell treball a intenció del seu se
cap

nyor, no ho hauria ignorat, de segur, l'infant en
com hem pogut veure, al tenir noticia en 1374 de

Joan, qui,

que la tra
un tresllat al mateix

ducció era feta, ne solicità ab interès
Conesa, en lloc de demanar-lo al Rei, son pare, qui hauria
degut ésser el primer en tenir-la.
Deixant com improbable (esperant, en tot cas, que

documents a confirmar-la) l'especie d'ésser el Rei
III l'instigador de la traducció, manca examinar si el
noble honz e de gran coinple d'uns manuscrits
podria ésser
el Pere Ses Comes del còdex B. De moment, caldria saber
qui era aquest personatge. Del cognóm Sescomes o Cesco
mes hi hagué un Arnau, qui fon procurador o embaixador
del Rei Jaume II, y
després Arquebisbe de Tarragona. Mes
dquest Arnau Ces Comes era mort desde 1347(1), per lo
que cal descartar-lo. Tenim, en segon lloc, un Pere Ces Co
mes, del qual consta que en 15 de janer de 1407 entrà al
servei domèstic del Rei Martí com <ajudant del ofici de son
comprador. (2). Lo modest d'aquest càrrec y l'època en què
trobem l'individuu, això és, quaranta anys després de tra
duídes les HisrosiEs TROYANES, fa molt improbable
que fos
:Iquest Pere Ces Comes el noble hom de 1367. Tot lo més
Pere

que podría acceptar-se és que el manuscrit
tos destinat, y que el copista Bartomeu

B, fet en 1433, li

Miquel hagués cre

gut que podia posar-li el nom en
d'un noble hom

inconegut,

que no

allà on se parlava
havia d'ofendre's de la

substitució.
Queda, per últim, una tercera hipòtesi a considerar: la
d'ésser l'HisroatA traduída per a en Ramón Cescomes, qui
fou protonotari de Ferràn d'Antequera (1412-1416). La ini
cial P, que apareix en el tnanuscrit, no s'acomoda del
patro
nimic Ramón que du aquest personatge; emperò el seu càrrec
de protonotari faria versemblant que fos ell el secretari
Cescomes, de què ens parla la noticia del Comte de Gui
merà com un dels primitius possessors del còdex que avui
guarda la Biblioteca Nacional de Madrid. Si aquest manus
crit dtlia el seu nom en incipit, aital Rantón Cescomes de
vía ésser bastant jove en 136
quan el traductor de les
H:srostlis s'emprengué aquest treball a sa intenció. El ma
nuscrit A podría, no precisament haver-li pertenescut, com
diu el Comte de Guimerà, sinó tan sols haver perpetuat el
seu nom en l'incipit, copiat de l'original d'en Conesa. Un
tresllat posterior, el còdex B, podia haver vingut després a
alterar el nom, posant-li una P inicial en lloc d'una R.
En resutn, queda per ara sense resoldre la
qüestió de
qui fou el veritable promovedor de la traducció catalana
de l'obra de Guia de Columnes; qüestió que hem volgut de
totes maneres deixar plantejada en els verdaders termes
que resulten dels documents fins avui coneguts.
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2)

Línia 14: yo,

jachme Conesa, protonotari... El manus
crit B dona la variant: jo, ,lacme Se Coma, prolonolari...; lo
qual constitueix una errada evident del copista, com sia que
la traducció de les HISTORIES és a tot arreu
reconeguda
com obra d'en Conesa.
3) Línia 39: ...al dit noble hom e a tots... El manuscrit B,
persistint en l'atribució senyalada per la variant 1, dona en
aquest passatge la lliçó: al dtt mosen P. Ses Comes c a
tots...; sobre la qual remetem a la discussió ja feta de la
susdita variant 1.
Línies 2685 a 89: .1farcuri menaua en sa companyia
[es a saber Venus, Pallas e juno; e acostant sa
a mi, les dites Deeses] (en poch romanents lunv,dix me:—/lo
ges, Paris: vel quet e amenades aquestes tres Deesses) per tal
com entre elles... L'estat d'aquest
passatge permet repartir
els set manuscrits en tres categoríes: G y M, donen la
lliçó
integra; C y V, han soferta l'omissió del primer fragment,
que marquèm enclòs dintre claudàtors ]; A, B y L, han per
dut, ademés del susdit fragment, el que segueix y que hem
tancat dintre parèntesis ( ).
4)

tres Deesses

5) Línia 2793: No es aço zdom saui a creure [com aço)
procehescha de sola leugeria e estollicia]. G, C y V, donen el
passatge correcte; A, B y L, perden la part de la frase que
hem tancada entre claudàtors [ ]; M, perd lo
que va dintre
parèntesis O. Aquesta circumstancia de que M conservi en
cara

una part de lo que A, B y L han
perdut, aproxima el
manuscrit M de G, essent G més acostat a
primitiu.

6)

Línies 3076 a 3145: E diligentment fermant son es
que natura en alcuna cosa no}' ha fallit. Aques
ta detallada descripció de la bellesa de Helena,
que figura
en els textos A, B, G, L y M, desapareix dels manuscrits V y
C, ab la particularitat de que igual supressió s'és constatada
en la versió italiana d'en Russo. Es probable
que l'estudi
dels manuscrits llatins justifiqués aital supressió, si resulta
va que el passatge suprimit figurava en una familia de ma
nuscrits y en altra no. Mes lo singular és que la traducció
catalana presenti la mateixa particularitat de donar-nos en
els manuscrits més antics aital
passatge, que en els altres
més moderns fott suprimit, probablement per raons de de
cencia, coincidint en aixó ab el text italià imprès.
guart en

7) Línies 3486 a 94: E en tal manera es axi congoxat e
torbat, que no podia donar fi a sos plors ne a ses lagremes.
[E aço significat a Nestor, vench a ell (car lo auia per car
amich; e, fet parçoner de ses lagrimes, ab blanes paraules e
abpiadoses esforçasde confortar ell) qui era molt tristje com
per alcuns amotzestaments no donas fi a ses lagremes e plors,
tornassen lo dit Rey Menelau
cupladament a son Regne; lo
qual Nestor acompanya ab los seus. G, C, L y M, presenten el
passatge complert; la part enclosa entre [1 manca a A y B.
El manuscrit V ofereix la particularitat de no tenir la frase
(car... ell) y en cambi presentar, a la fi del passatge, la in
terpolació: lo qual Nestor (axi com aquell que moll anzaua,
fet parçoner a ses lagremes) acompanya ab los seus; en què
la part interpolada
lagrcines) conserva un residu de
la frase perduda abans.
81

Línies 5578 a 87: ...contra lo dit Eurion de Petra

[que

ab altres .c.cauellers contra Hector.., e daquell colp (per sem
blant manera) cargue mort soplosament. E crida lo dit ser

(1)
(2)

Anuari de l'Instilut d'Estudis
Anuaride l'Instilut d'Esludis

Catalans, II, 594.
Catalans, V, 607.

uent]en altes veus.. El passatge és correcte en G, C y M; la
fórmula (per semblant manera) ve alterada així: (per 5em
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blantment), en A, B y L, El còdex V ofereix alterada tota la
part del passatge que hem enclosa dintre 1 j, en la forma
text.
que va anotada a peu de plana en el nostre
9) Línia 5774: ..conlra aquells [quil sen menauen pres
(o qui axil tanien enuironat)]e molls... Aquesta Iliçó apareix
en A, B, C, U y M, yden ésser la correcta; L ha perdut la
porció inclosa entre ( ), V ha perdut més encara, o sia tot
lo que va entre [ 1.
10) Unia 6391: E entre lo Rey Adistre e Ulixes es/eta
batalla; e Ulixes gita lo dit Rey del canall en terra, c,
pres lo seu cauall, tramet lo a la sua tenda. Aquesta, que
sembla la lliçó correcta, sols apareix en G. Ab la Ilettgera
alteració ab que apareix en el nostre text, se troba en M y
V. Mes el passatge, tot sencer, manca dels manuscrits A,
B, C yL.
gran

11) Línies 6157 a 63: El passatge: en tant que... son se
parades, se troba, com a final del llibre XVII, en els textes
G, M yV; emperó manca totalment de A, C y L. En B hi man
ca igualment, emperò el copista, trobant-hi a faltar alguna
sa de la
cosa, hi afegi pel seu compte: e vinenl la nit le.varen
batayla.

essencials al discurs, mancaven en el còdex A. Ademés, en
aquest, per ausencia dels seus tres folis primers, mancaven
els pròlegs d'en Conesa yd'en Guiu de Columnes, yun frag
ment (fins a la unia 236) del primer llibre, com també el
troç del llibre cinquè (línies 2260 a 2346), corresponent al
XXX, ausent del codex.
Suplirem, doncs, el començament de l'obra ab ajuda dels
códexs B, M y V, per a no fiar-nos solament d'aquest darrer;
y quan, ja imprès tot el text, poguerem disposar del còdex
G, del segle xtv, no dubtàrem en reimprimir el primer plec
del llibre, per tal d'aprofitar una porció més d'aquest còdex,
ab lo qual queda reduída a les 68 primeres línies la part de
text en què ha degut bastar-nos la sóla autoritat dels còdexs
B, M y y del xvn segle. A partir de la línia 237, la Iliçó pre
ferentment utilisada és la del còdex A, contrastada, emperò,
foli

Iliçó de V, que hem acceptada en totes aquelles oca
la de A;
sions en que, al nostre criteri, rectificava útilment
o quan la Iliçó de V ha
mas, sempre que aixo ha succeít,
unes coses y al
ofert alguna variant d'interès, han quedat
ab referencia
tres escrupulosament anotades a pett de plana,
a la numeració marginal de les línies del text.
per la

Per altra part, hem dotat el llibre d'una puntuació que
Ii era del tot indispensable, establint-la segons l'ús modern
y consultant, en els casos dubtosos, el text italià d'en Russo.
Hem dotat tots els noms

considerar, ademés, una altra categoria de va
riants, que apareixen anotades en el nostre text per a les lí
nies 989, 1803, 2429, 2483, 2868, 4805, 5085, 6342, 6391,
8968, 10010 y 10130, les quals, més que variants, son, sen
zillament, omissions sofertes pels textes a travers dels
successius tresllats. Així, el text U no presenta cap d'aitals
Hi ha a

llacunes, mentres que totes elles se produeixen en els tex
tes A, B y L. Una part tan sols d'aitals oblits afecta també
al manuscrit C.
Tenint en compte tots aquests fets, els set textes que

possefin

de les Htsroimis TROYANES se'ns

presenten

formant

branques, que vindrien representades respectivament
branca
pels dos manuscrits més antics, que son A y G. A la
A Ii corresponen els manuscrits B y L. De la branca U de
penen C, M y V.
Mes, si tenim en compte que U no ha pogut servir d'ori
dues

ginal a cap dels manuscrits coneguts per raó de les fre
qüents alteracions que's remarquen en el seu text, y que en
de
igual cas se troba la lliçó defectuosíssima y arbitraria
B, y la de V, que dóna variants particulars d'aquest manus
crit, l'agrupació dels set còdexs entorn dels nuclis A y G, y
la relació d'aquests ab l'original primitiu, vindria a repre
sentar-se teòricament suposant dos estats successius, O' y
Oti, del susdit original: de O' devallaria G; de 0" s'origi
naría A; essent, emperò, A més antic que G.

§

5.

El nostre text

ISPOSANT de bones a

imprès

primeres dels còdexs A,

B, C, L, M y V (car el U no ens fou pervin
gut fins més tard), poguérem empendre'ns
la tasca d'establir la lliçó de les HISTORIES
TROYANES representada pel nostre text im

près. El còdex A, per sa major antiguitat y
oferir totes les apariencies d'un tresllat curós ypun
tual, ens invitava a fer-lo servir de base per a la impressió.
per

tot seguit ens donarem compte de què, en repetides
ocasions, el códex V, més modern emperò igualment pul

Emperò
cre

d'escriptura, suplía

mots y fins frases que,

apareixent

propis de caplletres majúscules;

y,

ja és de llei en edicions com la nos
tra, de tota mena d'abreviatures, hem deixat establerta la
versió catalana de les HISTORIES en forma que creièm repro
dueix al peu de la lletra el text d'en Conesa, tal com ha po
gut arribar als nostres dies y sense haver-ne alterat un punt
havent

prescindit,

com

part nostra l'autèntica Iliçó.
finalment, respecte dels noms propis de
més estra
persona y de lloc, que el text català ofereix les
falaries discrepancies respecte de les formes sots les quals
per

Farem notar,

aquells

mateixos noms

apareixen

correntment

grafiats

en

versions usuals dels textes clàssics. Mes no hem cregut
rectificació sistemàtica, ni
pas que calgués fer-ne una
les

dels mateixos: la
menys donar una taula de referencies
nostra edició és exclusivament un text de llengua y no una
de
obra d'erudició històrica; havent pensat que no haviem

buidant en el nostre
procurar-nos un fácil medi de Iluiment
llibre les noticies que's troben en qualsevol diccionari enci
Diciionnaire
clopèdic y, tnillor que enlloc, en el manuable
elassique d'en Smith, tan conegut de tothom.

§

6.

Comentari

final

en les presents circutnstancies
versió catalana, feta en el segle xtv
1.5
per en Jaume Conesa, de la Hts-ronta DE
GUERRA DE TROYA d'en Guiu de Columnes,
a la
és no solament d'un gran interès per
nostra literatura, sinó que, al nostre enten
món
dre ofereix l'atractiu d'un tema d'actualitat. Quan el
està remogut fins a les entranyes per una guerra que porta
que
greus damnatges a l'edifici secular de la civilisació y
haurà de constituir, sens dubte, unafita transcendental en la
a
vida de la humanitat, un hom se sent mogut a reportar-se
les ensenyances de l'historia, cercant en els esdeveniments
un terme
pretèrits la Ilei que regula l'avenç dels pobles vers
fets,
de perfecció, que la filosofía declara assolible yque els
a voltes, semblen allunyar indefinidament.
des
Tants de segles com han passat desde la guerra y
trucció de Troya no han bastat a modificar essencialment
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característiques d'aquestes

terribles topades entre els
Ab l'imaginació afectada pels detalls bèlics que ens
tramet el telègraf desde els actuals camps de batalla, és fa
cilíssim reconstituir lessemblants escenes de crudeltat y de
heroisme, de dolor y d'abnegació patriòtica, de sofriment y
de sacrifici, que tingueren per escenari les regions troya
nes en els temps prehistòrics. Tant si escoltem a Homer,
com si posem fe en les més circumstanciades relacions atri
buides a Dictis y Dares, tindrem la sensació de què la dis
tancia ha degut alleugerir els fets de Troya de tots els
detalls de brutalitat repugnant, de miseria y baixesa moral,
de barbàrie, en una parattla, que son inevitables en tota
les

homes.

guerra, y que la Ilegenda ha omesos per a tenir sols en
compte els esdeveniments capdals y condensar-ne la narra
ció per a
la

millor poder elevar-la al nivell d'epopeia. Emperò

nostra més elemental

perspicacia

ens basta per a es

esguard tota mena d'alucinació, y els matei
xos textes ens sugereixen entre línies tot allò que degué
necessariament ocorrer, y que, variant.ne tan sols l'airezzo
y les dimensions escèniques, resulta imatge de lo mateix
vair del nostre

que ara,

acompanyat dels

detalls que la

diligencia dels

cro

nistes de guerra ens reporta, és causa justificada del nostre
esglai, y arriba a contaminar-nos per moments els odis dels

beligerants quan una suprema pietat envers uns y altres
(única neutralitat possible) no s'interposa entre la nostra
pensa
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acalorada y el nostre cor opremut d'incomportable

per la guerra, no sabrem, com ara
d'acte de barbarie o si ens caldrà
d'una necessitat d'ordre

militar; y en la nostra anima reviu
ran sensacions penoses que ens faràn recordar les fumoses
runes de la catedral de Reims, y ens evocaran, com l'anti
cipació d'un mal somni, la visió de Venècia, de Colonia, de
Verona, condemnades tal volta pels fats a desaparèixer de
la faç de la terra, talment com ne desaparegué fa milers
d'anys la Gran Troya, en un cataclisme tan fatal e inexora
ble com el que ocasiona, encara en més
l'enfonçament de l'Atlantida.

llunyanes èpoques,

Quan una convulsió humana assoleix, com en la guerra
actual, proporcions que podríem dir ne geològiques, la vul
gar credulitat s'esforça volent dilucidar a posteriori els
anuncis o vestigis precursors del conflicte, y acut a càbales
d'origen esotèric o astrològic y ressucita dites profètiques
desde llarg temps oblidades. En els nostres dies, malgrat el
positivisme cientific y racionalista imperant, també aques
tes coses s'han produit, les quals, mulatis mulandis, son les
mateixes que, segons les relacions que'ns ne son pervingu
des, precediren la irrupció dels grecs contra Troya: ales
hores l'oracle de Delfos, la previsió sibilina de Cassandra,
y els sospitosos sortilegis de Calcasforen, entre altres, els
elements d'Influencia ultraterrena que anticiparen als po
bles el coneixement de lUir sort esdevenidora; emperò, com
sempre, massa tard per a poder ésser evitada.
No resten

angoixa.
Aquesta narració que, ara fa cinc segles y mig, el bo
d'en Conesa, protonotari d'en Pere del Punyalet, traduí a la
nostra llengua per estímul de les virtuts heroiques dels ca
talans del seu temps, dirà als nostres contemporanis coses
que molts d'ells no haurien sospitat trobar-hi. Veurém tots

mateix, si qttalificar el fet
reconèixer-hi els efectes

encara circumscrites a

això les

analogies

que el llegidor avisat podrà discernir entre el cas troyà y el
fet Ittctuós de la guerra present. Si un hom ascendeix a les

els pobles

estrictament humanes que apareixen, oficialment,
determinants del ea.sus he/li entre les dues meitats
oposades del món, veurà que, ja sien aquelles el rapte fa
mós de Helena o bé el crim polític de Sarajevo, aitals fets

moment com aliats de grecs o de

en sí resten

d'aquella reculada época agrupar-se en un cert
troyans, fins a convertir
el món aleshores conegut en dues grans parcialitats, irre
ductibles per raó de la mateixa proporcionalitat de l'esforç
que

podía desplegar

cada

una d'elles. Veurém l'extensió

part y altra a joves y a vells,
temperament belicós y als d'habituts les més mori
gerades, que avui tindríem per pacifistes; fins les dones,
comanades per aquella Pantasilea, regina de les Amaçones,
degueren fer la llur aparició en la palestra, no pas en qua
litat de dames hospitaleres, sinó en el paper que sembla
impropi de Ilur sexe, això és, ab les armes a la mà, com
diuen que per dies recentíssims s'ha tornat a veure a Rttssia
y en altres bandes tal volta. També podrèm fer-nos càrrec
de que, aleshores com ara, els invisibles y per ventura si
nuosos camins de la diplomacia eren recorreguts per agents
que unes vegades semblaven proposar-se l'adveniment d'una
pau honrosa y altres fer-ne remota tota possibilitat. Com
ara mateix, y sempre dintre les condicions de temps y de
lloc, veurém oferir-se als assetjants de Troya les més grans
dificultats d'instalació y d'avituallament; y, sense molt es
forç, endevinarém en l'estol dels grecs idèntiques priva
cions a les que els troyans assetjats tingueren d'endurar,
semblants en tot a les que en els moments actuals soporten
per igual els exèrcits de les més grans potencies.
Si, allunyant nos de la materialitat de la pugna, volem
ascendir a idees de més alta significació, al considerar la
excelència de la famosa Ciutat del Rey Priam entre les més
notables ciutats d'aquell temps, al pensar en la magnificèn
cia de les seves construccions, en la sumptuositat dels seus
palaus, en les seves innumerables estatues y en tot allò que
les riqueses y el gust posen al servei de l'Art per a consti
del conflicte reclamar d'una
als de

tuir lo que avui ne diem una ciutat
per fi de comptes que tot això fou

monumental, y al dir.nos
destrttít implacablement

causes
com a

de llurs

insignificants y en gran desproporció enfront
conseqiiencies. Y és sobre això que adquireixen una

nova actualitat les reflexions del bon jutge Guido, quan diu
que « la ordonança envejosa dels fats.. sens causa trasqué
» causes d'escandol e de inimicicies de aguayts no albirats e
» no pensats, per les quals tan gran destrucció e perdició
• esdevench en lo

món»; y més endavant, que 'si als Deus
• foren agradables tans mals, emperò la primordial causa
» daquells la qual axi fo nulla e tan leugera, no sens raho
•

pertorba los coratges humanals, que per tan leugera colpa
» meresques esser inflicta pena de tan gran crueltat e des
• trucció, si donques benignament per ventura no era dit que
» la causa del mal

precedent fos edificació del be subse
qiient »; coincidint en això ab els esperits optimistes del
nostre temps que esperen l'adveniment d'una pau durable y
l'aniquilament de la força bruta considerada com a factor
per a resoldre els conflictes internacionals dels temps a
venir. Aixi els homes, desde que el món és món, han recla
»

mat forces per a soportar els mals
d'un major bé conseguidor.
per

presents a l'esperança

augmentar, finalment, els punts de semblança en

tre la gran guer/ a d'ahir y la d'avui, les vastes proporcions
d'una y altra, ab la perllongada duració d'abdues, comuni
quen a la pugna els caràcters de lo que ens hem donat a dir
ne una guerra de desgast, en qué aquest no ho és tan sols
dels elements materials indispensables a la vida, sinó també
dels ressorts morals que mantenen en tensió la voluntat

pobles.

caiguda de Troya hi contribuiren, tant com
fora, els enemics conscients o inconscients
de dins; també avui cada una de les agrupacions de pobles
que lluiten, tracta de provocar en el sí de la dels enemics
aquelles causes de feblesa que venen de la disd)rdia entre
dels

els enemics

A la
de

els que manen y de

12-1917

l'indisciplina entre els que deuen obeír.
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Avui com

ahir, l'espionatge organisat, més o menys ben dis
unes vegades y d'apostolat doctrinari
altres, cuida introduir el seu virus disolvent en el cor de la
colectivitat oposada. Per això la maliciosa desconfiança de
tots contra tots troba la seva expressió adequada en les in
crepacions de Calcas als grecs: «.Per que donqttes posats
• triga a les coses comencades...? ¿no pensats vosaltres
quel Rey Priam te aci entre vos ses espies qui li signifi
quen la vostra triga e tot ço que vosaltres fets?» ;Quantes
vegades en l'hora actual deu haver-se repet,t, per mil raons
diverses, aquesta mateixa recomanació: « Prenez garde!

freçat

de

diplotnàcia

l'ennemi cous écoule!>. Y la fórmula

llunyà
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d'avui

apareix

com un

Calcas, qui, per
cas ben singular, era precisament trn troyà que s'era fet
tornaveu de l'exhortació del bisbe

partidari

dels grecs.

Guerra de Troya no fou, per altra banda, una cosa
tan deslligada com sembla dels fets contemporanis que han
pogut produir els magnes esdeveniments de l'actual Gran
Guerra. No és pas l'assassinat d'uns prínceps austriacs la
raó única de l'actual tremenda conflagració, com no ho fou
aleshores-la malifeta de Paris o els actes de piratería ab què
La

mutualment

s'inquietaven

els pobles de la mar

Egea: cal cer
permanent que té per
moll o nucli inicial la anomenada qiiesfió d'Orienl; qiiestió
sempre viva y mai encara no resolta a gust de tothom, per
que gira entorn de la possessió efectiva del pas dels Darda
nels. Aquesta fou la causa pregona de l'expedició grega
contra la ciutat regina de la Troada, y que els vencedors
cuidaren haver fet desapareixer d'una manera definitiva no
car més enllà les causes d'una pugna

deixant

sobre pedra de la famosa urb ni ab llibertat a
moradors; mes els coaligats d'aleshores, si bé
destruiren el poder de Troya, no modificaren la situació geo
gràfica del famós estret, ni pogueren alterar les Ileis econò
miques que regeixen el món.
Vista a travers d'aquest prisma, la guerra de Troya
fou unade les primeres guerres d'interessos de que té record
l'humanitat. Y, en el fons, potser totes les guerres no han
tingut més raó positiva que les d'ordre económic, segons
la visió propla de cada època. Troya, en els temps homèrics,
era una ciutat admirablement situada per a intervenir tot el
tràfec del Mediterràni, únic empori comercial d'aleshores, y

avui

conciència de que ha començada per a ell una Era

nova.
Mes son tants, en les incidències d'una guerra com
aquesta. els punts en què hi hauria 11 oc d'establir termes de
comparança ab el passat, que fóra temerari voler analisar
los tots. Cada lector de la HISTORIA DE LA GUERRA DE TROYA

podré descubrir-ne de nous; y
vegi un de ben significatiu en

mancarà, tal volta, qui'n
rebequeria d'Aquiles, quan
s'abstingué de pendre part durant un cert temps en la lluita
conjugada dels seus aliats, com si volgués fer una guerra
especial pel seu propi compte; mes, davant de l'èxit inicial
d'una desesperada escomesa de l'enemic, renuncià als seus
no

la

punts de vista particulars y, sense necessitar noves admo
nicions, s'aplana a la fórmula, altra volta actual, de «una di
recció única y un front de batalla únic.»
Aital és, com se veu, en la seva significança transcenden
tal, aquest Ilibre que avui veu la Ilum per primera vegada im
près en català. S'era ja estampat, feia molt temps, en tots
els altres idiomes; mancava només en el nostre, y els ma
nuscrits de la traducció d'en Conesa s'esperaven per a una
ocasió semblant que, per fi, haurà arribat en circumstancies
mundials ben extraordinaries. L'oportunitat de la seva lec
tura ens ha semblat digna d'ésser remarcada en els para
grafs que precedeixen; y encara que el Ilibre, com a mera
restitució arqueològica, hattría pogut ben bé passar-se d'a
quests comentaris d'actualitat, no ens hem sabut estar
com tampoc ens podem substraure a l'obses
sió dels teinps tràgics en que, per sort o per desgràcia, ens
ha tocat viure.

d'afegir-los-hi,

Desembre de 1917.

pedra

cap dels seus

regulador, com ne diríem avui, entre els
pobles d'Orient y els d'Occident. Els Dardanels eren el camí
obligat entre uns y altres, yd'aquest camí ne posseía la clau
la superba ciutat del rey Priam. Ja en temps dels Argonau
tes, la vila havia estat destruida per causes semblants, si és
que volem veure enJasón y els seus companys d'empresa un
primer estol d'aventurers que anà a la recerca del vellor
d'or. L'explicació oficiosa de mestre Guido, segons la qual
l'existencia d'aital vellor no s'ha d'entendre sinó per les ri
queses de la Colchidia, en el Mar Negre, que tentaven la
cobejança de les gents de Tessàlia, situada part d'ença del
fréu, fóra en aital cas una ben acceptable explicació; sinó
que la llegenda ha convertit lo que segurament foren les
produccions naturals d'una regió fèrtil en el fabulós moltó
que sols podía ésser esqttilat per l'audàcia emprenedora dels
vialjanls de comere d'aleshores Per poc que ens fixem en la
exacerbació de les Iluites econòmiques dels darrers temps
y en els projectes de predomini marítim y comercial .susten
tats per alguns dels pobles avui en Iluita, conclourem que
exercir de mercat

idéntiques causes han pogut, a travers dels segles, produir
efectes iguals. Sinó que, dit sia en honor de la nostra època,
la guerra d'avui ha adquirit ja el caràcter y la transcenden
cia d'una guerra d'idees, en què sembla posat a revisió el
contingut espiritual del Cristianisme y l'eficacia civilisadora
dels principis immanents del Dret y de la Justicia. El món té

La

«

Historia d'en

Desitjós»

en

castellà

la bona amistat de Mossèn Jaume
Barrera, agregat de la Biblioteca del
Seminari de Barcelona, devem la no
ticia d'una que tenim per descone
guda edició (y potser la primera) del
text castellà del Spill de la Vida religiosa, obra
anònima d'imprompta lulliana, de que poguéren1
ocupar nos estensament en altra ocasió (1).
Recordarern, no més, que l'edició catalana del

a Barcelona en 1515 (2), y que les
edicions castellanes de què tentem noticia són, suc
cessivament les de Toledo, en 1536, de Salaman
ca, en 1574, y altra, també de Salamanca, en 1580.
L'edició ara novament coneguda fou feta a
un any abans que la de
Çaragoça en 1535, odelsiallibre
és la que reproduim
Toledo. La portada
aci mateix en facsímil.
Se tracta d'un llibret de 74 fulles, sense nume
rar, distribuïdes en nou signatures (a-h, de 8 fulles
cascuna y g, de so). El volum fa 145 x 95 miltme
full:
tres, acabant el seu text en l'anvers del darrer

Spill fou impresa

«
C Imprimiose la presen lite obra en la insigne t muy
noble II ciudad de Caragoça, por ar- lite T industria de Pedro
mil
Han II douyn, el primero dia del li mes de Julio. Afto de II
»
y quinientos treyn ita y cinco.

12-1917

(1)
(2)

BIBL., 1, 295.
BIBL., 1, 299-300.
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fichs que avuy publiquem, extrets d'un cert nombre
d'exemplars triats a posta, haurà encara de donar
nos lloch a fer aplicació d'aytals principis, estu
diant, de passada, algunes manifestacions derivades
d'aquell mateix genre decoratiu.
Els gràfichs que acompanyen el present article
són descrits en aquesta forma:
Enquadernació d'estil aldí, que apareix
en un exemplar, pertanyent a Grolier, de l'obra
Diversorum veterum poetarum in priapum lusus
(Venecia, 1534), en octau. La decoració, formada
exclusivament ab ferros aldins plens, comporta
un espay central ab el títol. El llibre es conservat
actualment en la Biblioteca Imperial de Viena.
[15] Altra enquadernació d'estil aldí, en un
Q. Horatiz' Flarci poemata (Venecia, 1527), en
octau. El gràfich reprodueix la tapa posterior del
volum, en la qual l'espay central es ocupat per una
de les divises de Grolier, treta d'un salm. Exem
plar de la Biblioteca Imperial de Viena.
[16] Enquadernació d'estil aldt, executada ab
ferros atzurats en un exernplar d'en Grolier de
Pauli Yovii Noz,ocomensis Vstae duodeom Vicecomi
tum Mediolani iirmcipium (Paris, 1549), en octau.

Esplèndida composició

tIEZractadollamado iffpeio
,eiReligtofos:•Illueuamente

impleffo,p tradumdo oc len
gua*Eatalanaennueftro
guaie £aftellano.

L'exemplar, que avuy se troba, com hem indicat,
la Bittlioteca del Seminari, provenía del Colegi
de la Companyía de Jesús, de la nostra ciutat, a la
Biblioteca del qual fou cedit per un tal Francisco
Hebelino ; referencies totes aquestes que consten
manuscrites en la mateixa portada del volum.
en

Els estils clàssichs de l'enquadernació:
Canevari, Tory y altres derivats
SEGON ARTICLE

el nostre primer article sobre els
estils decoratius de la relligadura (r)
estudiàrem les característiques que
permetlen distingir dintre d'aquells
els tipus dits aldt, Grolzer y Maibli,
que un parentiu sumainent íntim ha fet confon
dre en moltes ocasions. Una nova tanda de grà
N

BIBL., 11, 55-78.

VOL.!!

en

arabesch,

reservant un

espay central per al títol. L'exemplar se troba
també en la Biblioteca Imperial de Viena.
[17] Enquadernació constituída quasi exclusi
vament pels entrellaços típichs de l'estil Grolier. Se
tracta d'un petit in-quarto: La coltivatione di Lui
gi Alamanni, imprès devers 1546; exemplar que
anys enrera formava part de la Ilibrería del bibliòfil
francès Mr. Th. Bélin.
[18] Enquadernació d'estil Grolier, ab entre
llaços; executada en un exemplar, pertanyent al
mateix Grolier, de les Prose di M. Pietro Bembo
(Venecia, 1525), en quart. Biblioteca Imperial de
Viena.
[19] Enquadernació d'estil Grolier, havent
pertangut a ell mateix. Se tracta d'un exemplar de
Ph. Beroaldi commentarii in Thilippicas; la deco
ració del qual, basada en una combinació d'entre
llaços, comporta un cert nombre de fulles aldines
plenes; quedant reservat, ademés de l'espay central
per al títol, un altre buyt inferior per al o. Gro
lierii et amicorum. Pertany avuy a la Biblioteca
gran-ducal de Gotha.
[zo] Enquadernació aldina , havent format
part dels llibres d•en Grolier. Es un exemplar del
llibre intitulat M. Antonii Nathat astensis de Deo
libri XV (Venecia, 1559), gran in quarto. La deco
ració comporta un cartó central, acompanyat d'or
namentació ab volutes de ferros aldins atzurats.
L'exemplar forma part de la magnífica Ilibrería del
Duch d'Aumale, en el castell de Chantilly.
[22] Enquadernació tipus Canevari, consti
tuída per un enquadrament de decoració aldino-gro
lieresca y un medalló central ab la divisa del pos
sessor.

4-1919

L'exemplar

es un

Polydori Vergilit angl.cae
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Completen la ilustració d'aquest article dues
d'adaptació moderna d'enquadernacions
dels estils estudiats. Una d'elles (294 b), executada
en un exemplar de Les cent millors poesies de la
llengua catalana (1), es la reproducció d'una enqua
dernació italiana del segle xvi (zo4 a) que apareix
mostres

volum de la Biblioteca del Seminari de Sant
a Saragossa. L'altra (298 a), que recobreix
una executoria (riquíssim
treball, aquesta mateixa,
de caligrafía y miniatura modernes), es la repro
ducció d'una esplèndida relligadura, probablement
italiana, de la susdita setzena centuria (298 b), que
forma part de la colecció Rico y Sinobas en la Bi
blioteca Nacional de Madrid. Abdós treballs
d'enquadernació (294 b y 298 a), han estat execu
tats a Barcelona, per mans del país y ab mate

en

un

Carles,

DIVERSORVNi,
VET

POETAR

(1) Vegis

1N PRIAPVM

124,

LVsyS.
ETC..

PoRTIO MEA
M INE

[14]

GRÁFICH D'UNA

ENQUADERNACIÓ

(Biblioteca Imperial de

historiae libri XXVI (Basilea,
actualment al Museu Britanich.

D'ESTIL ALDf

TERRA

Do
IN

VI

VENTI

7ena)

1534),

SIT

VM

y

pertany

[22] Enquadernació tiptis Tory, executada ab
elements aldins, formant la divisa del pot trencat
del susdit Tory. El Ilibre es unes Horae in lande
De la
beatae Virginis Mariae(Parts. devers 153
bib'ioteca particular de Mr. Gruel, de París.
[23]

Enquadernació típica

d'estil

Grolier,

constituída quasi exclusivament per entrellaços Se
tracta d'un in folio, Serlio, 11 terzo libro (Venecia,
1540), que conserva actualment la Biblioteca Na
cional de París.
[24] Enquadernació de gust aldf, formant una
composició grotesca, ab faunes y altres figures
estilisades. L'exemplar, que fou de la reyna Cate
rina de Médicis, es Le Roman de Lancelot du ¿oc
(París, 1494). en foli. Avuy se troba a la Biblioteca
lopenal de Viena.

[15]

4-191$

GRÁFICH D'UNA
Biblioteca

ENQUADERNACIÓ
Imperial dç rienal

D'ESTIL ALDi
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(81blioteca imperial de Viena
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exemplars de les seves propies edicions que
Tory's reservava per a ell mateix? Tindríem
aleshores en el tal Tory un dels primers edi
tors bibliòfils, tipus que sol produir.se ben rara.

fer
no està de més
d'altra significació,
tenen la de posar de manifest l'afició cada día
més decidida en la gent nostra a estimular certes
manifestacions d'art per a les quals calía abans

dels

nacionals; detalls que
constar, perquè, a manca
rials

recórrer a

Per

a

en

ment.

l'estranger.
terminar

el

present article; dona

algunes noticies
sobre llemetri Cane
vari y Geofroy Tory,
als quals devem els dos
rem

tipus d'enquaderna
cions representats pels
gràfichs [21] y [22].
En Canevari, met

ge del papa Urbà VII,
fou nat a Génova en
1559 Posseía bons lli
bres ben enquader
nats, havent adoptat
una decoració quasi
uniforme, ab l'emble
ma que figura en el

gràfich, y que repre
senta Apoló menant el
seu

carruatge per da

les ones. La
divisa grega que acom
panya aquesta mena de
munt de

superlibros, significa
en

català: «Dretament

obliquament».
Tory es conegut
com dibuixant, impres
snr, gravador y enqua
y

no

En

dernador. Fou nat a
Bourges devers 1480,
y el seu ofici propi sem
bla que degué ésser el
de gravador en fusta.
Es de creure, per tant,
que en el seu establi
ment, sota la mostra del
Pot Cassé, degué te
nir-hi algun colabora
dor encarregat d'una

altra d'aquelles espe
cialitats ; la d'enqua
dernar, tal volta. Em.
però lo cert es que'l
segell susdit de la casa
apareix, no tan sols
o

com a marca

d'impres

sor, sinó també
a tema decoratiu

com

d'al

relligadures.

gunes
Serien

aquestes les

[171

GRÁFICH

D'UNA

ENQUADERNACIÓ

D'ESTIL GROLIER

(Biblloieca Imperial de Viena)
4-1919
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Respecte de l'execució tècnica dels

nous

espèci

L'utillatge de ferros aldins allà reproduít es
complet per a permetre tambe l'execució dels
grafichs ara novament acoblats, substituínt en tot
cas algun element.
cle.

d'enquadernació

que constitueixen aquesta
segona serie, pot dir-se que cauen dintre les pres
cripcions apuntades al final,del nostre primer arti
mens

prou

El cervantisme
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lemnial recep

Joan

Givanel

y l‘las com acadèmich
de la Reyal Academia

de Bones Lletres de Bar
celona. El discurs del
recipiendari versà sobre
La obra literaria de Cer
rantes, responent ala sig
nificació del senyor Gi
vanel com a cervantista.
El nou acadérnich
venia a ocupar el lloch
que deixà en vaga el se
nyor Bonsoms, per haver
traslladat la seva resi
dencia fora de Barcelo
na (essent condició re
glamentaria que tots els
acadeinichs numeraris
visquin en la nostra ciu
tat), circumstancia per la
qual l'Academia volgué
supliraqueli ilustre com
pany per qui, com el se
nyor Givanel, ofería una
continuació a l'especia
litat cervàntica repre
sentada pel senyor Bon
soms.

L'elogi d'aquest
constitueix la primera
part del discurs del seu
successor, de la qual ens
es grat extreure els se

paragrafs, que
sotsc.riurtern ab gust si al
fer-ho podíem afegir al
guna autoritat a la molt
significada del senyor
Givanel
güents

li •

4

,...,n

la R. Academia

de Bones Lletres
1NGU5

■
1

I

•

) 4:::
Ns.

l..;

.
L
,...

en

•

Conocí a D. Isidro Bon
atio 1903. Mi querido

soms el

[18]
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Maestro y bondadoso

D'ESTIL GROLIER

(Biblioteca Imperial de Viena)

Vot., 11

4-1918

D.

amigo

Clemente Cortejón pre

paraba

su magno comenta

15*

294a
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>V4174,
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«

ANNALEs

Enquadernació

coNsuLum »

italiana de

( Roma , 156o)
l'època : estil aldt

(De la hihIloteca del Seminari de Sant

Carles, de Saragossa)

LES CENT
MILLORS
POESIES
DE LA
LLENGUA

CATALANA

«

LES

CENT

MILLORS

Enquadernació

POESÍES

DE

LA

LLENGUA CATALANA »

moderna d'estil aldí, executada

(E.remplar de la llibreria Miquel

Planas)

a

Barcelona
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FILIA

295
rio al Don Quijole; para tal empresa necesitaba tener a
ediciones de la tan celebrada
mano algunas de las primeras
mohino andaba mi antiguo Cate
obra de Cervantes, y algo
ni f acsi
drático al no tener, no ejemplares primitivos, sino
sin par no
miles, para fijar con más segttridad el textode la

amigo, por cuanto Miquel y Planas, Massó y Torrents
Bonilla y San Martín, entre otros, podrian decir la faci
lidad que han hallado para consultar y aun copiar algu
nos manuscritos de pertenencia del Sr. Bonsoms y Sicart.
Pero base de decir que si el no pertenecer a la secta de I os
tre

y

vela, cuando sin saber cómo,
ofrecióse el príncipe de los bi
bliófilos cervantistas a abrir
le de par en par 1 as
de su

puertas

biblioteca para que mi

Maestro pudiese dar cima a
su atrevida idea.
• ¡Siempre recordaré con
embeleso la primera visita que
hicimos los dos a D. Isidro
Bonsoms!
»Mis aficiones literarias
se inclinaban por aquel enton
ces al conocimiento de los li
as proe
bros de caballerías; I
stt
zas de Amadis de Gaula y
hijo Esplandián las conocía no
de

oídas, sino en detalle; los

hechos de Carlo Magno y sus
doce pares, no me eran extra

rios; algo sabia de Féli.r Marle
de Hircania, pero no habia po
dido dar ni con Don Belianis
de Grecia, ni con El Caballero
de/a

Cruz, ni con Don Cirongi

lio de Tracia, ni menos aún con
Don Olivanlede Laura. Aquella

PH. BEROALDI
COMMENTA

mis manos ejein
plares de esas crónicas, y el
Sr. Bonsoms me hablaba de
ediciones desconocidasde Ga
yangos, el padre de la crítica
caballeresca, y me mostraba
un TiranIc el Blanco, edición
noche tuve en

RII.
IN

PHILIPPI
CA S.

vallisoletana, rara avis en los

Bibliografía. ¡ Ad
quedé al ver que de

anales de
mirado

memoria citaba ediciones y
más ediciones de la crónica
del Doncel del Mar, o me en
seriaba un I 'a lmcrin yme decía
los ejemplares que había visto
de aquella edición o las edi
ciones que se habían hecho de

aquella obra! Desde aquella
noche , gratisima para mí y
dat a mi
que no olvidaré jamás,
amistad con el más enamo
rado de Cervantes y casi pue
do asegurar que no se pasa
ron muchos dias sin que algu
nas de

aquellas inasequibles

joyas bibliográficas fueran a
parar a mi mesa de labor, para
con más comodidad trabsjar
a
para mis estudios y ayudar
la par, a mi querido Maestro.

•Aquel estigma que tienen
los bibliófilos de que los libros
de que son poseedores no los
prestan, no reza para mi ilus
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le -hace ya acreedor del aprecio de los estudiosos,
pttnto el afecto y estima que le tenemos, al saber
que es de los pocos que figuran entre los dadivosos. Dí
ganlo sino, los dos hechos que voy a transcribir.
avaros,
sube de

:
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Hasta no ha mucho, só:o y tiniccmcnte se sabia que
poseedor de la más grande biblioteca cervantina,
aquella que hizo decir al malogrado Rius que era la «mejor
del mundo», y quien tenis esta importantísima colección,
poseía también la más nume
rosa de hojas volantes yfolle
tos referentes a nuestro Prin
cipado, formada en parte con
el fondo Andreu; pues bien, al
era

constituirse I a

Biblioteca

de

Calolunya, donó a esta entidad
tan preciada colección, y no
ha mucho, viendo que en nues
tra ciudad no existeel ambien
te

apropiado para la celebra
fiestas cervantinas,
creyó justo que quien celebró
ción de

los méritos de nuestra
y las

regien

cualidades de sus habi

tantes tuviese un monumento

dedicado a su memoria, y este
lo ha levantado el seilor Bon
sorna a sus expensas,
do a

regalan
Biblioteca

la ya citada

su

archi•estupenda colección
cervafitina,monumento el mas

grande y el más útil que puede
dedicarse al inmortal complu
tense. »

Després

d'aix<%, el

nyor Givanel

M. ANTONI I.

el

se

entra en

seu

tema, començant
descriure la cultura
castellana en el moment

NATTAE

per

DE DEO LIBR I XV.

d'aparèixer Cervantes,
qui havía de constitutr
se

el

en

més alt repre

d'aquella.

L'obra
de l'ilustre fill
es
tot seguit estudiada en
detall, ab la competencia
sentant

ja reconeguda

del senyor

Givanel, constituínt el

seu

discurs un veritable trac
tat de crítica cervantina,
fet ab gran seny y discre
ció. com escau a qui, com
el dissertant, està ben al
corrent de tot lo que s'ha
escrit sobre Cervantes,
sense oblidar les exagera
cions y els apriorismes.
El discurs de resposta
constitufa la nostra hon
rosa

y fou

tasca
en

d'aquell dia;

la forma

següent:

SENYORS:
Volen les nostres

[20]
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discurs ab què cada nou colega acompleix l'obliga
ció inherent al seu ingrés, u sia donada la benvin
membres
guda en nom de la Corporació per un dels
la
manera
de
cortesta,
quina
d'aquesta. Repareu

perpetuen desdels llibres sagrats de la Biblia y
desde les teogontes de la India y de l'Egipte fins a
les pastorals del bisbe Torras y Bages y als articles
d'en Maragall. Aquesta funció espiritual de la lec
se

que tan agradoses con
tribueix a fer les rela
cions entre els homes, es
entre nosaltres tinguda
en
predicament. Y no
podta ésser d'altra ma
nera,

posat que, sense
en pecat de va

incórrer

nagloria, podem

consi
derar- nos els aquí re
units com una selecció.
Permeteu-me que in
sisteixi. No hi havanitat,
no, en això de proclamar
l'excelencia d'aquesta
religió de les lletres que
professem, ab intima de
lectança y en absencia
de tot ritual, no sols els
que nominalment for
mem l'Academia de Bo
nes

Lletres, sinó

tots

que per amor a
la mateixa y a lo que
ella significa, contri
bueixen a donar escalf y
cohesió a actes com el
present. Cal veure en el
sol fet de trobar-nos aquí

aquells

reunits,

alguna

cosa

més

manifestació de
proselitisme : som aquí,
que

una

perquè ens
una

certa

hi ha condutt

impulsió

no

ble, filla de l'enteniment,
que posa en vibració les
cordes més tènues del
; impulsió que ens
duu a cercar el gaudi de
la lectura, ab el qual ens
es permès oblidar per
moments les enutjoses
contrarietats del nostre
viure terrenal. Llegir.vol
dir augmentar incessant
cor

ment el

nostre tresor

ideológich;
llegit, vol dir

meditar lo
remoure el

fons de la nostra con
ciencia y sublimar-ne el
contingut a la flama
constantment renovada
del pensament humà, les
fulgors del qual, com el
llambregar de les esteles,

[21]
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aconsegueix fer.se dominadora de totes les nos
facultats: es ella la que apaybaga les nostres
dolors, la que disposa les nostres ànimes a la re
signació, la que desvetlla en nosaltres l'esperit de
sacrifici, la que ens porta fins a la renuncia de tota
ambició de béns materials y la que acaba per ins
pirar-nos una total indiferencia per les lluytes dels
tura
tres

302

homes, quan aquestes no tenen una significació
transcendental y's redueixen a meres
contraposi-cions de concupiscencies vulgars y baixes cobe

jances.

Conten d'Alfons V d'Arag6 que, trobant-se a
Càpua caygut en malaltía, cercà distreure's de
l'enuig Ilegint la Historia d'Alexandre; y tant el de
lectà aquesta

lectura, que
acaba exclamant: c Fora,
fora metgesl Quinto Curci
es el meu salvador
La
companyía d'un bon lli
bre té en aytals circums
tancies un preu inestitna
ble : totes les riqueses del
món no bastarien a seduir
nos, si ens fos posat per
condició renunciar al trac
te habitual dels nostres
autors predilectes. Els
llibres, s'ha dit, són uns
amichs que may no can
sen; també es cert que
costa molt de deixar•los.
La creació immortal
del Don Quijote és preci
sament un d'aquests lli
bres que, de tots temps,
han lograt endur-se'n les
preferencies dels fervoro
sos amadors de la lectura.
Sobre aquest tema de les
predileccions literaries hi
ha encara per escriure pà
gines molt interessants. jo
he conegut Ilegidors d'un
sol llibre, sempre el ma
teix, que solfa ésser El
Manuscrito de una Madre,
o La Florista de Paris,
o altra cosa semblant; y
m'ha assegurat cada hu
d'aquells, que trobava en
el seu llibre la reproducció
del món, és a dir, del seu
món. No cal dir que per a
Ilegidors de tan curta vo
lada intelectiva, l'ideal de
la humana felicitat se con
verteix en un concepte

quasi material
ponderable, que pot

prects y
ment

voltes afectar propor
cions tan migrades com
el misèrrim gra de for
ment que el gall de la faula
hauría preferit a la perla
trobada en el femer.
Mes no valen, tam
a
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poch,
sense

gayre

cosa

més com a Ilegidors els qui, llegint
discerniment tot allò qae l'atzar

preparació ni

vers bibliogo
els posa a la vista, procedeixen com
sort que
lafres, per als quals es sempre una gran
la llur intemperancia's tradueixi en un pedantisme
a les
ridfcol y no els faci caure en follfes semblants
del cavaller manxech.
Y
Tot en el món té els seus perills, certament.
altra amor, deu
en l'amor als llibres, com en tota
presidir el seny si's vol que aquella no laesdevingui
dita d'un
infructuosa. Retrauré a aquest propòsit
crítich modern: «Deixem que alguns s'exaltin en ad
miracions extremades que se'n pugen al cap y que
tenen quelcom d'ubriaguesa: jo no sé d'altre plaer
més divinal que el d'una admiració neta, concreta
també el nostre
y sentida» (r). Aixt devia pensar
Bernat Metge, quan confessava que en la seva jo
solfa
ventut, això és, «en temps que ell amava»,
molt delectar.se en les obres del mestre d'amor
Ovidi; essent presumible que més endavant donà
laureat», per les
al Petrarca,

la
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preferencia

cpoeta

obres del qual diu que sentía singular afecció (2).
En
Tant l'autor del Somni com el seu reyal amich
el rey
ésser
Ilegidors;
grandíssims
Joan I, degueren
sembla que sentía una marcada predilecció pels
llibres d' historia: Titus Livi, Justí, Plutarch , Suetoni,
Paulo Orosio, Valeni Maxim, y les Crbniques y
del seu
compilacions historials més conegudes
els
hi
ademés,
feya entrar,
temps (3); el secretari
Staci,
Horaci,
Lucà,
llatins:
Sèneca,
Virgili,
poetes
els quals u eren tan fami
Juvenal y molts altres,
d'ells
liars que, segons la dita propia, parlar-li
ab la mà la nau qui ha
«valta tant com

empènyer
composició

del Somni revela,
de tots
ben
coneixença
aprofitada
efecte,
donchs,
La
fórmula,
els autors posats a contribució
bon vents

(4).

en

una

Y la

sempre la mateixa: Llegir, llegir reposadament,
y sobretot rellegir.
Per això, tornant a l'obra cabdal de Cervantes,
amadors en
jo crech que de veritables y conscients
té més pochs de lo que sembla. Passem perquè
una sola
molta gent haurà Ilegit el Don Quijote
lo
vegada, acabant-lo o no acabant-lo, comprenent
l'han
o no. Mes aquells que l'han comprès, que
l'han
viscut Ilegint-lo, y que, havent-lo rellegit, se
sentit com incorporat al propi ésser moral, aquests,
deuen sumar relativament
senyors meus, aquests
han estès la
molt poch. Emperó ells són els que
cervantistes,
Són
els
que en Gi
fama del
es

Quijote.

vanel vol que sien dits cervantófils. Cervantistes o
cervantófils, entengui-'s que sols puch aquí referir
me als qui del llibre immortal n'han copsat l'esperit,
la lletra.
encara que no n'hagin ben apresa

(1)
(2)

Sainte-Beuve, Causeries du Lundi; XV, 380.
Les obres d'en Bernal Melge (Barcelona,

Va/ter, 8 y 21

1910);

(3) Rubió y Lluch, Doeuments per ¡'bisforjo de la cultura
y 373,
mig-eval (Barcelona, 1908), 1,307, 327, 330, 338
738.
(4) Les obres d'en Bernat Metge; Somni,

en això ja som allà hont jo volía portar.vos, o
fer-vos admetre que la nostra Catalunya ha
pogut compendre y estimar el Quijote, lo que és
essencial del Quijote, tant com el poble que més
hagi pogut estimar y compendre aquest llibre sense
parella. Nosaltres ho som molt de Quixots, mes
també som molt Sanxo-Panxes: passem de lo un a
lo altre sense quasi adonar-nos en; la nostra histo
ria ens apareix com un seguit de fluctuacions entre
aquelles dues maneres de considerar la vida. El
nostre seny, quan realment en tenim, no es sinó re
sultat de la confusió d'aquelles dues tendencies, o
escayença d'un punt en el qual les dues forces
s 'anulen. Per això no hem arribat a ésser tot lo idea
listes que mereixía el nostre llevat grech, ni hem
tampoch caygut en lo que de nosaltres semblava
reclamar el llevat fenici: som, a mitges, l'una cosa

Y

sia

a

y l'altra.
Don

Quijole és la viva representació d'aquesta
terrible, que s'enduu bocins de cor y
tortura l'ànima als qui senten una forta despropor
ció entre les Ilurs aspiracions y els llurs medis
Iluyta

sorda,

humans de realisar-les. Són molts, més dels que
sembla, en la nostra terra els qui, d'acord ab Dide
rot, deuen opinar que llon Quixot y en Sanxo no

junts y que separadament no
Diderot fou el primer, crech jo, que hi
vegé just en quant al significat transcendental de
l'obra de Cervantes; y el llibre que el filòsof fran
cès escrigué de 7acques le fataliste et sonmaitre és,
ademés d'una de les primeres imitacions del Qui
jo/e, una insistencia sobre el seu mateix punt de
vista. Sinó que Cervantes, com a bon cristià, era
una ànima
y el seu llibre, ab
son bons sinó anant

valen

res.

exquisidament bona;

l'informa de l'un cap a Paltre,
resulta el més consolador, el més optimista dels
llibres eixits de pensa humana. Perquè la ironía ab
bondadós,
que el savi, quan és un home realment
contempla les injusticies de que es víctima,
veu que sempre arriba tard a tots els convits y
troba tancades als seus mereixements les portes
fàcilment accessibles als Ilagoters servils y als
tot y la ironta que

audaciosos, es una ironía sense fel; y aquest home,
interior
quan més s'excedeix, se limita a dir-se
ment: «També jo duya aquí quelcom...»

terminar. L'Academia de Bones Lletres,
a Catalunya la Seu d'aquella religió
del
que us deya, està de festa avuy per l'entrada
enda
senyor Joan Givanel y Mas, qui deurà d'aquí
vant oficiar en l'ara que tenim aixecada a la devo
ció cervantina. De sacerdots gelosos en aquest
mateix ministeri no Ii n'han mancat may a la nostra

Vaig a

que representa

Confraría: els Cortejón, els Bonsoms, que tan sovint
ha retret en el seu discurs el Sr. Givanel, han estat
ab en Leopold
y son orgull d'aquesta casa; y ells,
ab en López
abans
ab
en
Pi
Molist,
y
Rius,
y
Fabra y ab altres encara d'anteriors, ha vingut
d'admiració a l'in
sempre Catalunya retent tribut
fill
d'Alcalà
dlienares,
per a qui el nostre
signe
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objecte d'amor. Estich segur que
farà honor als seus predecessors
cervantistes; y'm fio per a dir això en les seves
mateixes obres.
EI nostre novell company ha estudiat Cervan
tes concienciosament, y ha escrit sobre Cervantes
importants monograftes, d'entre les quals deu ésser
especialment citada la que té per títol: Comentarios
al cap. LXI de la segunda parte del«Don Quijote».
La seva erudició, irradiant entorn del nucli cons
tittüt pel celebrat llibre, s'ha fixat en la producció
cavalleresca castellana del segle xvi è, y, d'una
manera general, en tota la literatura novelística
d'aquell període. Les lletres catalanes també Ii
duen un interessantissim estudi del nostre Ilibre
famós del Tirant lo Blanch; havent, per últim,
posat de manifest els seus grandissims coneixe
nients bibliogràfichs y el valer de la seva crítica, en
aquell monumental Catàleg de la colecció cer
vantina que l'ilustre patrici D. Isidre Bonsoms y
Sicart cedi generosament a la Biblioteca de Cata
lunya. Tots aquests mèrits que duu contrets el
Sr. Givanel, als quals podem desde ara afegir el
país

també
Givanel

era

el Sr.

un

discurs que acaba de llegir-nos, fan que la Reyal
Academia de Bones Lletres estigui d'enhorabona
per l'adquisició d'aquest estimabilfssim company,
al qui m'es plaent donar en nom de tots la més
coral benvinguda.

Mots

plaents

y

desplaents

ab aquest títol el senyor Mi
Poal Aregall ha publicat una pla
gueta (Barcelona, edició La Retus

quel

ta,1916),contenint cLxiv

pensaments
sobre les dones; materia respecte de
qual nosaltres hem de declarar-nos incompetents.

Perquè, ¿qui

és que pot, sense petulancia, vantar-se
de conèixer les dones? El senyor Poal, als seus
vint-y-dos anys (edat que ens consta té), ha cregut
que podía parlar de les dones corn un home gran;
y ha escrit en el llibre que ens ocupa un enfilall
de badomeríes.
Y una altra badornería que ha comès el senyor
Poal ha estat donar- se per aludit de la nota intitu
lada Precocrtat, publicada per
(1), en
venjança de la qual ens ha enviat un exemplar del
seu llibre de
xeferencia, ab la següent dedicatoria

autógrafa:
«Ofrena del •Jove> escriptor del noucents i Ilamant
femittisme en la nostra terra, al erudit enquader
nador vuitcentiste i veterà colleccioniste D. Ramon Miquel
i Planas, parent no de
sang, sino de temperament amb
Teresa de Jesus, l'Alta Doctora ilIuniinada. Pietosament.
MIQUEL POAL AREGALL,s
apostol del

Decididament,

no

tindrem altre

(1) volum present, columna 128.
VoL. 11

paus ab el jove feminista del
si no, pobres de nosaltres! Déu
d'un ironista de la seva forçal

procurar fer les
noucents.
ens

guardi

Perquè

L'elogi
A

oficial

coneixíem en literatura l'elogi pòs
propi de la necrología, del qual

tum,

insuperables mostres que no
cal esmentar aquí. També l'elogi
academich ens era conegut, diferent
d'aquell en què es aplicable als vivents, quan són
objecte d'una distinció purament honorífica. Mes,
en quant a l'elogi oficial, sabíem ben poca cosa:
el
quedando satisfecho del celo, etc. ab què de
reyal ordre -es admesa en la Gaceta la dimissió
dels ministres de la Corona, constituia el model
resten

més

acreditat.
Com se veu, l'elogi oficial no havía assolit
encara les honors de genre literari perfet; perma
neixía en estat rudimentari. Mes, desde ara, ja no
podrà dir-se així, havent estat nosaltres, els cata
lans, els que hem tingut la sort de veure florir a
casa nostra l'elogi oficial en tota la seva exhube
rant

esplendidesa.

Diu el Report del Consell Permanent de la
Mancomunitat de Catalunya, de rs de novembre
de 1917 :
'Una remarcable col laboració ens ha permès continuar,
l'eficacia i bon zel que revelen les dades que seguei
xen, l'obra d'Instrucció Pública a què veníem referint-nos
en
Reports anteriors. N'Eugeni d'Ors, que en aquests
darrers anys ha trasbalsat, feridor, renovador, però cons
tructiu, amb llibres, amb monografies, amb articles, amb
conferències i altres armes d'acció immediata o d'acció
lenta però eficaç, la nostra intellectualitat, aguditzant-ne
la sensibilitat i despertant arreu inquietuds i curiositats
inèdites, N'Eugeni d'Ors, prestigi indiscutible de la nostra
terra, iniciador o col'Iaborador de tota obra cultural entre
nosaltres i missatger, lluny de casa, dels nostres dalers o
aportador als nostres cenaclesde les llunyanes palpitacions
de fora, s'ha encarregat, com conseqiiència de les oposi
cions convocades d'acord amb les bases indicades en l'an
terior Report, de la Direcció del servei d'Instrucció pública
de la Mancomunitat de Catalunya..
amb

ATEJADA

a
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remey que

Aquest document, interessant per les raons
abans dites, mereixía ésser divulgat. Y d'això se
n'han encarregat, com era natural, els perródichs:
fou reproduít per La Veu de Catalunya, de la qual és
redactor el senyor Ors; ho fou després pels Qua
derns d'Estudi, que dirigeix el senyor Ors; y supo
sem que també deuen haver-lo publicat alguns dels
periódichs forans que tenen per inspirador al se
nyor Ors.

BIBLIOFILIA, d'una manera igualment entusiasta
espontania , s'ha complagut ara mateix en
reproduír l'elogi oficial del senyor Ors. Emperò
hem de fer constar que, aquesta vegada, el senyor
Ors no hi ha tingut cap intervenció.
y

4-1918
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Retalls per

a

conservar

anat, a travers dels anys, reunint
retalls de periódichs y revistes, fins
a formar una colecció que resulta
força més instructiva de lo que alguns
podrien creure. Els nostres llegidors
ttnuran ocasió de comprovar això que diem en els
dos fragments que reproduim tot seguit:
EM

TELEGRAMA

DE

BILBAO

(I)

diaris.
Bilbao. Fermentació. Admirable
Directors tenen vint, trenta anys. Grans moviments dirigits
polítics també molt joves. Biskaitarres llegeixen i entenen
català. Lliberals (meravella!) són lliberals. En escoles
prImaries, exposicions refinada pintura. Alcaldes i dnents
d'alcalde llegei.rea Benplanlada...— XENIUS. »
«

ciutat... Forts

PARLA MR. ENRICH BERGSON,

EXCUSANT-SE

Y lo més trist es que el periodista que ha escrit
això no ha fet en sa vida sinó coses per l'estil.
nuina existencia més inútil y més torturada pels
remordimentsl

Un trist moment

(2)

fer. nos veure

no

respecte la seva llegititnitat, y el dubte que anava
dirigit a l'efecte reflueix sobre la causa.
mateixa

El

periodisme,

¿es

un

sacerdoci?

ho es. Emperò sem
pre y quan sia exercit d'una manera
absolutament oposada a la mostra que
presentem a continuació, extreta de
La Tribuna de Barcelona, edició cor
de juliol de 1917. Se tracta,
responent al dia
corn podrà veure's, d'una insidiosa censura a l'ex
president de l'Ateneu, Don Joseph María Roca y
Heras; personalitat que considerem digna de tots
els nostres respectes y a qui endrecem la nostra
felicitació per haver merescut un agravi que tanta
NDUBTABLEMENT

honor Ii fa.
CUN

lo que s'empenyen en
alguns esperits excessiva

ONTRARIANIENT a

Y es que una pretensió pot
aparentar excessiva,
lo
quan encara lo indiscret de la demanda ve atemperat per
indecís del resultat. Mes, des del putit que aquella ha obtin
gut el benefici de la vostra indulgencia, s'interroga ella
«

más hombres de mérito que ahora, en cambio eran menos
pretensiosos y más fecundos que los que hoy alternan a
fuerza de gritar que son los mejores.
El sefior Oliver se hará cargo de que un presidente de
Ateneo ha de hacer algo más que pasar por sus salones
erguido o tieso como un palo, echar miradas severas a los
socios, como si éstos fueran chiquillos de una escuela y
aquél el dómine; ahorrar luz, tinta y cuartillas y cerrar el
local a las doce de la noche para que el Ateneo dé ejemplo
— UGOLINO. »
de sanas y morigeradas costumbres.

PRESIDENTE

El Ateneo Barcelonés ha ten.ido el buen acierto de
elegir presidente a don Miguel Santos Oliver
Vuelve, pues, el Ateneo a tener un presidente digno de
su glorioso pasado. No decimos presente, p trque desde
sin efica
hace algunos años el Ateneo es una Sociedad más

cia en la vida intelectual de Barcelona. «Aquello• es un
Casino muy triste, bastante mal alumbrado, con mueblario
pringoso, un jardín hermosísimo, una escalera de mayor
sin reloj,
capacidad que el salón de actos, una peluquería
unos tocadores sin cepillos y una biblioteca en la que faltan
obras nuevas.
San
Es de esperar que el insigne publicista don Miguel
tos Oliver remozará el Ateneo y le imprimirá el carácter
centenares de

cultural que tuviera en una época que, si había más sablos y

ment enamorats de la darrera fórmu
la del nostre catalanisme, es lo ceit

que Catalunya passa en aquests mo
per una terrible crisi espiritual. Desacredi
tats als ulls de la generació novella els valors
encara efectius (diguin lo que vulguin els notteen
1is1e3) dels nostres artistes y escriptors que ahir fo
ren consagrats unànimement y dels qualsja avuy se
renega,— sense emperó que els nostres maximalistes
hagin atinat a suplir-los, ni molt menys, per valors
equivalents,— ens trobem en plena revolució ideo.
lògica; emperò en revolució que es ja una veritable
anarquía, y que, si no conseguim fer prevaldre el
seny en els que desde abaix empenyen, acabarà
posant en perill ¡'edifici que els homes de la Re
ments

naixença havien conseguit apuntalar y que unes
quantes generacions de treballadors desinteressats
de
entusiastes anaven posant en condicions
recuperar l'antich prestigi.
Les impaciencies dels darrerament vinguts han
cuydat comprometre, corn diem, la magna obra
reconstructora de Catalunya. De cap manera no
voldriem que's vegés en les nostres paraules un
y

global contra tot lo que representa aquest
puja y que hem convingut en anome
in
nar dels joves. Creyem, per lo contrari, que les
els
com
les
dels
són
tan
altes
que
tencions d'aquests
precediren en la gran obra; mes, al nostre entendre,
s'han errat en els procediments. O sinó, que ho
diguin els resultats fins ara visibles.
No
anatema

món que ara

En literatura, estem totalment desorientats.
nosaltres els primers que donem la veu d'alar
han
ma contra aquestes corrents de snobirme que
els
darrers
literaria
en
fet de la nostra producció
contin
temps una cosa falsa del tot y mancada de
més
ridícoles
semblen
real
Les
gut
(t ).
estranyeses
d'una colla d'iniciats; les
atraure's
som

l'aplaudiment

De La Veu de Calaluaya; n.° 5613, de 20 jimer 1915.
En el seu Discurs d'entrada a l'Academia Fran
cesa, en 24 janer 1918.
(It
(2)
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Cfr els articles de BIBL., I, 531 y II, 143.
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quals emperò no interessen ni poden interessar a
ningú, fora dels cenacles que veuen produír aytals
ilors exòtiques, mancades de color y de perfum.

En art passa també una cosa per l'estil. Totes
les extravagancies de forma y de color se fan visi
bles en les nostres exposicions de pintors novells.
Y s'ha creat fins una filosofia especial, que alguns
critichs, guanyats a les mateixes tendencies estram
bòticament renovadores, pretenen aplicar seria
ment a l'examen de la producció artística de la
darrera hora. Emperò tot plegat, a l'esperit de l'es
pectador serè, Ii fa l'efecte desconcertant de que's
tracta de coses que no van per a ell; y els iniciats
han de bastar se en la tasca alternativa de produír y
aplaudir-se entre ells mateixos.
Això que està passant a Catalunya tingué, ja fa
molts anys, els seus precedents fora d'aquí. Volem
traduír un paragraf escrit en 1833, a París, per un
crítich famós; y podrà veure's l'analogía de lo que
aleshores passava a França ab lo que ara s'esdevé
entre nosaltres:
S'es formada, fa dos o tres anys, una comunió
de pintors joves, d'esculptors y de puetes, alguns
dels quals anuncien un mèrit indiscutible, emperò
que confien bon troç massa en els aventatges de
l'associació y del camaradatge en materies d'art..
Ha resultat d'això en alguns una mena d'aconten
tament prematur, un menyspreu del gran públich,
formes estranyes y amanerades que no són com
preses fora del cercle, y, per dir-ho aixt, una ma
nera
d'argot masónich que moltes vegades fa
traíció al llur propi pensament. » (r)
No es d'estranyar que, en presencia d'això,

hagin tractat de fer sentir la seva veu alguns
crítichs ben intencionats y alguns dels mateixos
que, a just títol podIen reclamar per la llur expe
riencia el dret d'alliçonar eis neòfits
y d'aconsellar
los respecte del veritable camí a seguir. Mes els
Joves no els han volgut escoltar; y se'n han desentès
depressa, pronunciant contra aquells l'anatema
bilarant de vells, com si l'ésser vell o jove fos una
qualitat intrínseca en lloch d'una cosa merarnent
circumstancial. També aquesta topada y conse
güent confusió entre els Iluytadors de darreta hora
y els crítichs que tracten d'endegar el moviment, ha
estat descrita pel mateix autor citat més amunt:
En un semblant estat d'incoherencia, la crítica
hi té feyna de
debò; aquesta s'escarraça, s'imposa;
a pretext de donar l'alerta a dreta o a
esquerra,
ella mateixa augmenta per moments el tumulte;
predica a favor del seu sant; abomina, exalta; parla
a altes veus
sense saber moltes vegades què dir...
Aquest es tot un costat de la crítica actual, de la
crítica dolenta; emperò ademés d'aquesta, enfront
o

barrejada

esperits
mar-se,
(1)

ab l'altra, hi ha la crítica bona, la dels
subtils, poch disposats a entusias
nodrits d'estudis comparatius, dotats de

justos,
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més o menys verbositat o
escriure els Ilurs

d'ànima, y disposats a
judicis quasi en la mateixa propor
senten. » (r)

ció ab què els
També hem de dir que aquesta bona critica ha
tractat d'existir entre nosaltres;
emperó no ha estat
escoltada. Perquè, com no pot
menys de succeír
sempre que's produeixen circumstancies com les
apuntades, la nova generació d'artistes y literats ha
caygut en la necessitat de tenir els seus represen
tants propis, els seus caps d'escola, dels quals no
hauría sabut prescindir, y que ha degut forjar-se a
sa

manera,

improvisant-los ràpidament y enlayrant
corn ti ha estat possible. Y aleshores,

los tan amunt

aquests definidors, conscients de què la llur força
resideix únicament en aquella ilusió d'eficacia, han
cercat mantenir l'equívoch, creant un patr6 nou
per a la valoració de la obra d'art, grades a lo qual

les produccions genialíssimes pululen com els
bolets. Y la mascarada alegre y despreocupada ha
anat continuant, fins al
punt de què ja es ocasió de
preguntar aquí, entre nosaltres, si veritablement hi
ha algú que s'hi entengui.
Y heus-aquí ara el perill a què ens exposa aques
ta trista situació que ha degut
preocupar a tots els
que, serenament, s'han empenyat en no deixar-se
arrastrar per la bogeria general. El
perill està en
que poden venir per a Catalunya moments molt dift
cils, com ho són ja els actuals, per a tot el món; el
tremp de l'ànima catalana serà aleshores posat a
dura prova. Si els nostres valors espirituals actúen
dispersos, contraposats, anulant se entre ells en la
confusió de principis y de doctrines fantasiosos y
totalrnent mancats de virtualitat, ¿podrem resistit
la prova? Sortirà triomfant Catalunya despres
d'aquesta crisi mundial? Heus-aquí el problema.
Convindría que el meditessin tant els vells com els
joves. Emperò, sobretot, aquests darrers.

Marques d'impressor
que'l llibre ha estat tingut per
manifestació noble, mereixedora
d'esser tractada senyorívolament y
respectuosa, l'art s'hi es acomodat
com en
terreny propici, y la bellesa
material ha vingut a afegir-se a la excelsitut dels
fruyts espirituals de que'l llibre s'era fet digne recep
tacle. En aquestes condicions el Ilibre o'ièreix a
l'ull expert del bibliòfil mil cayres admirables : el
llibre es aleshores una obra d'art comp!exa, en qué
la bellesa devé sensible en innombrables detalls,
que s'escapen a la consideració del profà, emperò
que són la subtil delectança del coneixedor. Pochs,
entre'l comú de la gent, sospiten les infinites be
Ileses que poden reunir se en un llibre ben fet!
Fixant- nos ara mateix en un detall,
diría lo

Lundis, II, 181.

EMPRE
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(I)
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difícil que es, per a un impressor enamorat del seu
ofici, el triar se una marca adequada, per a imposar
la a faysó d'estendart en la plana colofonal dels
volums estampats en la seva oficina? Si el bibliófil
procura adoptar un ex-libris que sintetisi les seves
predileccions o la seva manera de compendre els
llibres, l'impressor pot y deu igualment donar a la
seva marca un aspecte original que tradueixi algu
nes de les característiques de l'obrador gràfich que
farà perdurar el seu nom enllà dels segles. Y pen
sar que encara hi ha impressors que semblen haver
se oblidat de que els llibres hauran de sobreviure'ls
llur mala traça
y seran els eternals pregoners de la
o deixadesa tipogràfical
Mes avuy ens plau presentar un floret de marques
catalanes modernes, que revelen com el gust deis
nostres impressors va manifestant-se ja, proveínt-se
alguns d'ells de distintius tipogràfichs susceptibles
d'afegir una petita nota d'art als llibres que donen
a llum.
Heus-aquí la llista de les marques reproduídes,
ab els noms dels artistes a qui són degudes:
Sant Feliu de
312 a; de N'Octavi Viader, de
Guíxols, dibuixada per Eudall Canibell.
ma
312 b; d'En Jeroni Portavella, de Vich; pel
teix Canibell.
312 c; d'En Francesch Sugraries, de Tarragona;
per Canibell.
312 d; d'En Joan Oliva, de Vilanova; per Afteles
Mestres.
312 e; d'En Fidel Giró, de Barcelona; per Yoa

quini .fikuerola.
3t2 f; d'En Josep
Alexandre de Riquer.
312

312
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Thomas, de

de Ramon Germans y

Barcelona;
Nebot,

per

de Ven

drell; per Lluís Bracons.
312 h; de N'Oliva de Vilanova, de Barcelona;
per Víctor Oliva.
312 i; d'En Nicolau Poncell, d'Igualada; per
Yoaquiut Renart.
312 j; de «La Acadèmica», de Barcelona, per
Canibell.
3 r 2 k; d'En Francesch Sugraries, de Tarragona;

per

312 1; del mateix; pel mateix artista.
312 m; de «La Académica», de Barcelona; per
Canibell.
312 n; de Viuda Vidiella y Pau Casas, de Reus;
Rubinat.
per Erancesch Font de
de Tarragona;
3 (2 o; d En Francesch Sugraries,
per Canibell.
312 p: de

quins Figwerota.

L'Avenç»,

de

Barcelona;

per

joa

312 q; de la cImprenta Elzeviriana>, de Barce
lona; per Canibell.
312 f; d En Fidel Giró, de Barcelona; per Yosefr
Tmadó.
312 s; d'En Francesch Sugraries, de Tarragona;
per Canibell.

312

/;de

la

«Imprenta

Elzeviriana», de Barce

lona;

per
312 u; d'En Josep Tatjé, d'Arenys de Mar; per
Marian Castells.
312 z); de «La Académica», de Barcelona, per
Canibell.
312 x; d'En Francesch Sugraries, de Tarragona;
per Canibell.
312 y; de N'Eduard Castells, de Valls; per
No'ns sabríem estar de recomanar ab gran insis
tencia a tots els impressors catalans el bon exemple
de llurs colegues que figuren en la llista precedent.

Diàlegs
DIÁLEG

de llibres
PRIMER

BIBLIÒFIL.
Endavant...! Oh, mon
vell amichl No'm pensava pas que
fóssiu vós... Quin honor es per a rni
la vostra visita! Feu-me el favor de
seure, senyor Marqués de...
EL MARQUES. — Res de senyor y res de Mar
quès! Deixeu-vos de tractaments. El que avuy ve a
veure-us es el vostre amich d'altre temps, el com
heu
pany d'estudis y de gatzara jovenívola, de qui
estat allunyat tants anys, y el qual ve a fer-vos
nova fermança de la seva amistat que ha guardat
sempre amorosament, com un preuat tresor, en el
fons de la seva ànima. Sí, mon car amich! Soch
L

—

el mateix company vostre de trenta anys enrera; y
això per damunt del títol nobiliari ab que'm veyeu
investit y del qual no vinch pas a fer vana ostenta
ció als vostres ulls... Sé, per altra part, que res
d'aixó no podría enlluernar vos, posat que, segons
conten, haveu renunciat ja fa temps al tracte social
y viviu, en certa manera, com un solitari
EL BIBLIÓFIL. — No tanti no tantl Rebo al)
molta fre itiencia la visita d'alguns amichs que
les meves aficions, y als quals de

comparteixen

quan en quan vaig a veure, passant llargues estones
de conversa ab ells.
EL MARQUES. — M'hauré de plànyer, si és així,
de no haver tractat ab ins d'invocar els meus drets
de
a ésser també un d'aquests amichs... jo que,
més
ho
soch
vostre
desde
fa
molts
anys.
segur,
EL BIBLIóFIL. — Certament es corn dieu. Em
peró quan haguérem acabat vós y jo els nostres
estudis, va seguir cada ha una ruta molt diferent.

depressa un gran
la gent de negocis, y per fi, segons
veig un títol honorable, que jo reputo merescu
dí4s1m... Comprench molt bé que les vostres fatleres
hagin estat tot aquest tempsmlt dissemblants de
les meves, de les que no.in puch pas queixar, ab tot,
perquè els soch deutor de les millors hores del
meu viure.
EL MARQUES. — SL! Ja sé la vostra gran afició

Vós, dedicat al comerç, assolint
nom
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als llibres. L'he oída ponderar repetidament y fins,
—
alguna vegada —us ho diré ab franquesa d'amich
criticar-la per excessiva, com si's tractés d'una
petita manía inofensiva. Mes, jo trobo aquesta afició
vostra respectabilíssima y fins lloable en el fons.
Perquè jo també l'he sentida, encara que no tan
intensa com vós, aquesta amor als llibres
EL BIBLIóFIL. — 1:3e comptes corrents?
EL MARQUÉS. — De literatura Vull dir: de
lectura amena y instructiva : noveles, histories,
narracions de viatges... Y també obres de ciencia...
No pas de ciencia pura, es clar! sinó de ciencies
usuals, pràctiques... ja m'enteneul
EL BIBLIÓFIL — Voleu dir llibres de ciencies...
al negoci, a la industria, a la

positives, aplicades

banca...
EL MARQUÈS. — Exactament ! Un home com
jo, entregat a la febre de les grans empreses, ha de
conciliar sempre lo útil ab lo agradable. Y es, de
he
segur, gracies al meu gust per l'estudi, que
pogut arribar hont soch, passant al davant d'alguns
competidors meus... vull dir comerciants del meu
ram, que encara no han pogut obtenir la distin
ció de...
EL BIBLIÒFIL. — Sí, sil no oblido que sou Mar
qués: Marqués de... de...
EL MARQUÈS. —De la Font del Lleó.
EL BIBLIóFIL. — Justl Ho acabo de llegir en la
targeta que m'haveu feta passar abans d'entrar;
emperò no recordava el lloch en aquest moment.
Marquès de la Font del Lleó!
EL MARQUÈS. — Es un marquesat de nova crea
ció, constitutt per una antiga hisenda familiar. ¡Ja
la veureu! Y dich que la veureu, perquè es allà ma
teix hont estich acabant de fer construír el meu
modest palau... diguem-ne palau; emperò que serà
a casa vostra,
que la poso desde ara a la vos
tra

disposició.
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ja

EL 13;BLTÓFIL.

—

Graciesl Mes,

no

sé pas si'm

possible anar a veure-us gayre sovint... Tal
vegada les vostres relacions se'n ressentirien. Me
refereixo a aquells dels vostres amichs que consi
serà

deren els aficionats als llibres com uns éssers tocats
d'una monomanía inofensiva... encara que respec
table.
EL MARQUÈS, — Y tan respectable I Per aytal
la tinch, fins al punt que he destinat a Ilibrería una
de les millors sales del meu palau en construcció.
Y al decidir avuy venir-vos a veure, no ha estat pas
sense propòsit: desitjo que vulgueu servir-me de
conseller en l'adquisició de llibres.
Es que encara no'n
EL BIBLIÒFIL. — Ah!
teniu?
EL MARQUÉS. — Alguns ne tinch; emperó no
no he posada una
gayres, francament. Y es que may
en anar guardant els llibres que Ilegía:
cura
gran
els uns perquè me'ls havien deixat; y els altres,
perquè quan un hom no disposa d'un lloch apro
can
piat per a tenir-los, també acaben per perdre's,

de rodar. Mes, ara que hi haurà, en el mett
novell casal, una bona sala per a biblioteca...
EL BIBLIòFIL. — Potser vos resultarà excessiva
una tan gran sala, per a tan pochs llibres.
EL MARQUÈS. —Ja us he dit que'm proposava
comprar-ne més. Desitjo tenir molts llibres; perquè
ja es sabut que sense la cultura un home no es
res, per molt Marques que sigui.
EL BIBLIÒFIL. — Mes, no us serviran pas de
gran cosa els llibres, si no els llegiu. Lo millor que
podrieu fer, fóra, tal com se conta d'un cert aspi
rant a bibliòfil, omplir els vostres armaris ab tions
de fusta faysonats en forma de lloms de llibre y
degudament retolats. Arribarieu, d'aquesta manera,
a posseír una biblioteca ideal, sense gran despesa.
EL MARQUÈS. — Perdoneul jo no tracto d'en
ganyar a ningú ni, per altra part, he de reparar en
la despesa. Puch comprar llibres al preu que sigui.
Y desitjo posseír-ne molts. Y com que també entra
en els meus propòsits anar-los llegint, vull tenir ab
preferencia llibres triats, lo que vosaltres bibliòfils
anomeneu bons llibres. Y es en això precisament
que m'han d'ésser utilíssimes les vostres Ilums:
com se coneix quan un llibre es bo? Perquè, com
compendreu, voldría trobar-me previngut, y evitar
que, si pago algun llibre per bo, no'm resulti des
prés un rebuig de llibrería. Unicament la vostra
experiencia pot servir-me per al cas: per això
la meva confiança en vós.
desitjo tenir posada
EL BIBL'ÓFIL. — Mal encàrrech es aquestl En
materia de Ilibres hi ha per endavant el gust. Y,
fins aquí, no he tingut encara ocasió de conèixer el
sats

vostre.

EL MARQUÈS. — El meu gust es eclèctich; o,
millor dit, com si no'n tingués cap. En això, si vo
leu, hi ha una gran aventatge per a vós y per a mi:
no tenint preferencies de cap classe, ja està dit que
el meu gust sabrà aplicar-se a qualsevulga mena de
llibres, mentre se tracti de bons llibres, com se

comprèn.

Bons llibres...! Voldreu exclu
EL BIBLIÓFIL.
sivament obres de religió, llibres degudament
aprovats per l'autoritat eclesiàstica, en una parau
la, Ilibres morals..?
EL MARQUÈS. — Home, tampoch tant! Les
meves

opinions,

tant en

política

com

en

religió,

tolerancia. Això vol dir
més
que, al parlar de bons Ilibres, me refereixo,
st
: vall dir que els meus lli
al
al
llibre
en
text,
que
bres han d'ésser, en lo possible, llibres de preu,
edicions rares. Vull, per a dir-vos-ho clar, ésser

són les de la més gran

bibliòfil com vós, encara que no tant com vós...
EL BIBLIÒFIL. — Ja us entench: voleu dir, sense
arribar a la manía. Me sembla que no sereu may
bibliófil...1 Deixeu me dir: L'amor als Ilibres no 'm
semb'a pas una cosa comprensible separadament
em
de l'amor a les lletres. Aquella ve d'aquesta,
no necessariament : solament n'es el resultat

però
en
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el

cas

més favorable. Si'm

permeteu que per

un
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parli

de mi mateix, vos faré la historia
No sé si això podià interessar-vos.
EL MARQUÉS. — Ja ho crech que st! He vin
gut avuy a la vostra casa decidit a iniciar-me en
els secrets de la bibliofilia.
EL BIBLIÓFIL. — No hi ha cap secret, amich
meu! Com podreu recordar, el meu pare era un mo
dest enquadernador que tenía el seu establiment en
la ciutat vella: fa d'això una quarentena d'anys. Jo
era aleshores un adolescent tímid, malaltiç y curt
de-vista, sobretot curt-de-vista, molt curt de vista.
Insisteixo sobre aquestes particularitats físiques
perquè les hi atribueixo una importancia deter
minant.
EL MARQUÉS. — De manera que s'ha d'ésser
miop y candidat a tísich per a devenir bibliòfil? Si
moment vos

del

es

meu cas.

aixt,

renuncio.

Tingueu paciencia; y no oblideu
pretendre fer-ne una
Iley. Y de mi us diré que, si quan tenía divuyt o
vint anys hagués tingut aficions deportives (que la
meva salut no m'hauría tolerades), no'm fóra entre
gat probablement ab tan insaciable afany a la lec
tura; y, si hagués disposat d'unes millors facultats
visives, hauría trobat en el passeig, en el teatre y
en tota Iley d'espectacles atractius suficients
per a
distreure•m en gran part de la meva passió predi
lecta. Sí1 Jo Ilegía aleshores sense parar may, de
dia y de nit, jorns feyners y de festa, sense discer
nir de materies, donant expansió plena al meu ins
tint de curiositat.¿Llibres? En tenía a ma dis
posició tants com en volta: els de tots els clients
del meu pare, durant el temps, naturalment limitat,
que requería el proveír-los d'enquadernacions de
tela, de mitja-pell o de pell sencera, segons la
mostra que el client
proporcionava. Y això de
EL BIBLIÒFIL.—

que

•

us conto un

cas, sense

la mostra representava encara un recurs per a mi:
perquè quan no havía tingut temps d'enllestir la
lectura de tal o qual volum, si's tractava d'una
obra en curs de publicació, sempre'm quedava
l'esperança d'acabar-lo de llegir quan vingués el
tomo immediat y l'anterior hagués de servir-li de

realisar, en l'espay
de vuyt o deu anys, tota mena de lectures, sobre
historia, literatura, belles arts, filosofía, matemàti
ques, medecina... què sé jo! Si no vaig aleshores
tornar me boig, fou, sens dubte, per un voler de
mostra.

Déu. Ell

D'aquesta

manera

va dotar me

salvar-me d'un

enfit
si val a

va fer sinó augmentar les meves
aptituts llegi
dores, y, ab le3 nocions de llatí de l'Institut, va
permetre'm més endavant perfeccionar el meu
gust o, si voleu, fer entrar el sentit de tria en el
meu esperit. Aquest es, al meu entendre, el
prirper
no

vers l'amor als
1.1 MARQUÉS. — Aixól aixó ja va interessant
me. Perquè lo que m•haveu explicat fins ara, no té
gayre aplicació al desig que'm porta. Perquè jo,
de jove, no havía tingut pas massa temps per a
llegir. El meu pare, que volía procurar me conei
xences en el gran món,
me proporcionà dejorn
professors d'esgrima, d'equitació. de ball... Després
va enviar•me una temporada a París...
poch temps,
emperò, perquè's va adonar tot seguit de què Ii
gastava massa. Al tornar aquí, va donar-me medis
per a que'm fes soci del Liceu, de I•Eqüestre, dels
Caçadors...: sens dubte tenía ja el pressentiment de
què el seu fill arribaria un dia a ésser títol. Les
meves lectures daten principalment d'una tempo
rada que tinguí de romandre inactiu per causa
d'un accident d'automóbil. Aleshores vaig llegir
coleccions senceres de revistes de spert, y noveles:
Ponson du Terrail, Paul de Koch, Luis de Val...
¿sabeu?, la qüestió era no avorrir me.
EL BIBLIÒFIL. — Si voleu ésser bibliófil haureu
de començar per desfer vos d'aquesta mala educa
ció literaria.
no haveu llegit res més?
EL MARQUÈS. — He llegit també alguns clás
sichs: Dumas, Pérez Galdós, Zola...
EL BIBLIÒFIL.
En efecte, són uns clàssichs..
molt relatius.
EL MARQUÈS. — Estich més al corrent de lite
ratura moderna: Gyp, Felipe Trigo, Alberto Insúa..;
tot
lo que bonament m'han anat deixant els
amichs.
EL 13:BLIÓFIL. — Ja's comprèn : són llibres que
si s'extravien nos perd gran cosa.
EL, MARQUÈS. — També he Ilegit Maeterlinck,
D'Annunzio...; emperò, ab franquesa, no han pogut
acabar d'interessar-me. Potser sigui el no estar hi

pas

avesat...

vaig

de bon seny, y això pogué
intelectual; cosa en veritat
judicar per alguns casos que

molt enutjosa,
dhe vist Perquè els mateixos llibres que són bons
per a uns Ilegidors poden encloure un greu perill
per a d'altres: fins els tractacts de mística són de
desaconsellar en tractant-se de certs lectors fàcil
ment sugestionables o ab
propensió a sentir defa
lliment en presencia de determinades contrarietats
del viure. A tot això, m'oblidava d'un detall : el
meu pare
que'm destinava al comerç, havía tingut
punten fer•me ensenyar d'idiomes. Això, en realitat,
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en

—

Y tot això...

haveu

llegit

castellà, potser?
EL MARQUÉ4. — Sí;

perquè el francès y l'italià
que jo sé no han pogut presumir may de literaris.
M'han bastat, només, per a les relacions de fayer
ab el personal de les companyíes d'opereta estran
gera; emperò, en passant d•aquí, ja resulten un
poch insuficients. Mes, perdoneu mel Ara m'adono
que vos he interromput en la vostra h■storia : érem
allà a l'iniciar-se les vostres aficions bibliofíliques.
EL BIBLICW!L. — Es cert. Vos deya que, en mig
d'aquella insaciable biblio golafrería, me sobtà la
necessitat de discernir. Fou quan començava a dis
posar d'algun medi per a adquirir llibres; y, es
clarl no havia pas d'anar comprant aleshores totes
les obres que havía llegit. Emperò, entre tantes,
n'hi
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havía

algunes

la lectura de les

quals

m'havía
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impressionat fondament. Y vo'guí tenir-les en exem
plars propis, per tal de poder- les rellegir Es
d'aquell temps que daten els primers llibres de la
meva colecció: un Quzjate, una Dfrina Commedia,
un Detanzerone, un Mánon
Gil Blas, un
Leseaut, y altres que fàcilment podría recordar
donant només una ullada al meu catàleg. Mes, això
un

propiament tal m'inte
llibre, emperò m'era indiferent
l'edició. Ni reparava tarnpoch en què fossin exem
plars bibliogràficament complets desde la portada
no

era encara

ressava,

bibliofilia

si, tenir el

la taula, ni en si el text n'era absolutament correc
te, o sia ab garantres de fidelitat, cosa que també
s'ha de tenir molt en compte, sobretot si's tracta
d'edicions d'exportació, y quan són llibres suscep
tibles d'expurgament, que quasi bé ho són tots,
quan dissenten de les opinions més vàlides en cada
a

època.

EL MARQUÈS. com poguéreu adquirir els
coneixements necessaris a tot això? Deu haver-hi
algun tractat sobre l tria dels bons llibres, y això

degué

servir.
EL BIBLIÒFIL - No, sinó la coneixença ab per
sones enterades de tot lo relatiu a la literatura y
als llibres en general.
EL MARQUÈS. —Ja us comprench: els llibre
us

ters...

EL BieLlóriL. — Tot lo contrari els bibliòfils.
Jo vaig tenir la sort d'entrar aviat en relació ab un
que tinch actualment pel millor dels meus amichs y
a qui tothom considera com el més refinat dels biblió
fils de la nostra terra. Passat algun temps, d'acord
ab una dotzena més d'aficionats als llibres, ens
constitutrem en societat amigable, proposant-nos
fer estampar edicions al nostre gust de llibres triats.
D'aquesta manera, intervenint en les llurs conver
ara
y oferint-se'm ocasió de veure, ara l'una,
anar
les
vaig
l'altra,
respectives biblioteques,
aprenent coses que, llevat d'ells, ningú no m'hau
ría pogut ensenyar. El meu aprenentatge ha estat
lent, continúa encara... perquè el títol de bibliò

ses,

y

fil no és un títol que s'obtingui en cap Universitat,
ni fóra capaç d'otorgar-lo el favor reyal; es un con
cepte només, una manera de dir...
EL MARQUÉS. - Voldreu fer-me creure, tal vol
ta, que de fet no existeixen els bibliòfils sinó com
una opinió dels que no'n som?
EL BIBLIÒFIL.- Res d'aixól Els bibliòfils, encara
món
que no s'ho hagin anomenat, han existit en el
desde que hi ha hagut llibres. Segons Diodor de
Sicilia, fa tres mil anys que Sesostris, rey dels egip
cis, havía ja reunit en son palau la primera biblio
teca de que's té noticia, en el pórtich d'accés a la
qual eren esculpits aquests mots «Remeys de
1 ànima»; paraules en què el monarca susdit, no
solament posà de manifest la gran estimació que Ii
mereixten els llibres, sinó que ab elles formulà el
més gran elogi que dels llibres s'hagi fet may. —
També d'Alexandre el Gran, que regnà sobre els
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macedonis en el segle iv abans de Jesucrist, ens
reporta Plutarch la gran afecció que sentía pels
llibres, especialment l'Iliada que, al dir d'ell, me
reixía ésser estotjada en la més rica arquimesa
que's trobà entre les despulles del vençut Da.rius.
Y no es estrany, això, d'un príncep tan amant de
les lletres, el qual se tenía per obligat ab son precep
tor Aristótil no menys que ab son propi pare, posat
que si per aquest Ii era estat donat el viure, era
deutor a aquell de saber ben usar de la vida.— A1tre dels antichs amadors dels llibres fou el rey
Ptolotneu, anomenat el Benèfich, de qui's conta que
manllevà als atenenchs els manuscrits d'Esquil, de
Sófocles y d'Eurípides, els quals se retingué frau
dulosament, retornant en lloch d'ells a Atenes sen
tresllats que féu fer de molt bella manera; mal

gles
exemple, aixt y tot, en què han pogut inspirar-se
després innombrables manllevadors de llibres, dels
quals Déu vulgui mantenir nos allunyats, pels se
De Cleopatra, cèlebre
gles dels segles, amén.
regina de l'Egipte, y causadora de la pèrdua del
triumvir Antoni, podem també concloure que era

molt gran amadora dels llibres, per quant se féu
cedir pel romà la biblioteca de Pergam, en la qual
hi havía dos cents mil volums. Rar esdeveniment
fou aquest, tractant-se d'una dona, posat que les del
seu sexe solen més plaure's de tenir ben proveít el to
cador que la llibrería.— Lúculus, un dels més grans
generals de Roma, fou igualment gran bibliófil y,
lo que més l'honorava, bibliòfil generós dels seus
llibres Havía portat aquests de Grecia y de l'Orient,
en gran quantitat, y, més que en la possessió dels
mateixos, se plavía en servir-se'n y permetent que
se'n servissin sos amichs. Deixava oberta de bat a
bat a tothom sa biblioteca, y en aquesta's reunien
d'habitut el homes més doctes y estudiosos, ab els
quals Lúculus departía sovint, esmerçant en això
de bon grat les hores que no tenía reclamades pels
— No
seus afers ordinaris.
podría tampoch deixar
de parlar-vos de Cicer6, un dels més grans homes
dir-se
que han existit y aquell del qual ha pogut
de pur
que la veneració que ell inspira es sinònim
Ciceró
amor a les lletres per les lletres. Es aquest
a
la
humana
felicitat,
res
no
manca
qui afirma «que
a redós
per poch que un hom disposi d'un jardí
de la seva biblioteca». Ha escrit també ell mateix
la jovenesa y
que «les lletres són nodriment de
a la
de
la
comuniquen
esplendor
senectut,
goig
a l'infor
aconhortador
prosperitat, procuren refugi
tuni, són recreació de la casa sense embarassar la,
vetllen a les nits ab nosaltres y ens fan companyía
de
quan anem de viatge y quan habitem lluny
retreure
encara
Altres
dites
vos
ciutat».
podría
de Ciceró, les qvals ometo per defugir major
sola
prolixitat. — De Sèneca, el filòsof, vos diréllibres:
ment la sentencia que formulà sobre els
«L'oci sense els llibres es una mena de mort, es
la sepultura d'un vivent.» —Julià, l'apóstata,
un
emperador de Constantinoble, era així mateix
com
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apassionat

dels llibres, havent fet gravar damunt la
biblioteca aquesta declaració : <Hi ha
qui estima els cavalls, qui estima el ocells y qui les
besties salvatgines; mes jo, desde menut, he estat
pres d'un afany prodigiós de comprar y posseír
llibres., —Ja en plena Edat
Mitja, abunden els
bibliòfils en tots els paísos, entre les persones dels
estaments més elevats: l'emperador
Carlemany, el
papa Silvestre II, figuren entre aquells; com també
els humanistes y escriptors Petrarca y Boccaci.
Emperò 'm cal parlar-vos expressament del bisbe
Ricart de Bury: es ell l'autor del Filobiblon,
que
es un curiosíssim tractat, escrit en
llatí, sobre
l'amor y cura dels llibres; obra que podreu
llegir,
si us ve de gust, traduída a la nostra
llengua per
art d'un dels millors prosistes catalans del nostre
temps. — També es notoria la passió pels Ilibres

porta de

sa

que, en època més moderna, experimentaren el
cardenal Bessarion, el rey d'Hongría Mattes Cor
vinus, el polítich Maquiavel, el gran Richelieu, y
també el cardenal Mazarino, que donà el seu nom
a una de les biblioteques actuals de París. 1)e tots
aquests grans bibliòfils, com dels cèlebres Grolier y
Maioli, y de molts altres, en podreu trobar orde
nada relació en el llibre d'Albert
fa
Cim,

alguns

anys, el

nar vos.

qual

no

puch

publicat

menys que

recoma

EL MARQUÈS. - Miraré
d'enterar-me'n; emperò
que quasi tots. o potser tots, els noms que
haver anat esmentant són
d'estrangers.¿Vol dir,
potser, que el nostre país ha permanescut fins ara
indiferent a l'afició dels llibres?
EL BIBLIÒFIL. - De
cap maneral El nostre rey
Pere III de Catalunya, IV
d'Aragó, fou ja un gran
rccercador de ilibres, en lo que l'ajudava el seu
amich y conseiler el Gran Mestre de
Rodes, Joan
Fernández d'Heredia. El rey encarregava Ilibres a
París, y sen feya donar pels seus amichs; y acabà
per instituír en son mateix palau una oficina de
copistes en la qual tenía a sou els més destres ilu
minadors de Ilibres que
pogué fer se venir.
ment, cedí la seva Ilibrerta a Poblet, tenint cura
abans de fer hi construír una biblioteca
especial
ment destinada als seus llibres. — També es
prou
coneguda la gran afició als llibres y a l'estudi del
nostre don Enrich de Villena,
tingut en el seu
temps per nigromàntich y els llibres del qual foren
destruits en bona part després de la seva mort; mes
ell conseguí endolcir un
poch, ab els seus Ilibres,
les dargues hores
d'amargor d'una existencia acci
dentada y no pas exempta de miseries. — El nostre
cronista Mossèn Bernat
Boades, que visqué com el
Marques de Villena en la primera meytat del
segle xv, era, com se sab, molt aficionat als llibres,
els d'historia
especialment, dels quals declara ab
frase ingènua «que en tenía bons tresllats en la
seva
lhbrería, la qual era prou bona y Ii costava
molta pecunias. — Del Duch de Calabria, don
Ferran d'Aragó, corn del que fou virrey de Nàpols,

veig
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don

Pere Anton
y l'altre

d'Aragó,

vivents l'un en el se
el xvir, es coneguda l'afició
a
adquirir llibres, que feyen decorar ab les respec
tives armes y ab els quals s'acreditaren davant de
la posteritat com excelents bibliófils. — D'altre afi
cionat notable, en Pau Ignasi Dalmases, que morí
a principis del
segle xvIn, podrett veure una gran
part dels llibres que reuní, si us preneu el treball
de visitar la Biblioteca de Catalunya, en la qual
són sempre els estudiosos cordialment rebuts. Per
cert, que del pare d'aquest Dalmases, enriquit en el

gle

XVI

en

comerç, se conta que deya sovint, quan parlava de
la gran afició del seu hereu als llibres: < — Tinch
molta por de què lo guanyat per mi ab un llibre
sol ho perdi el meu fill ab tantíssims.) —
Ja
haureu, tal volta, oft parlar d'en Bartomeu Josep
Gallardo, provett d'una tan extremada aviditat
biblioftlica, que donà lloch a què un seu contem
porani escrigués a intenció d'ell aquell cèlebre
sonet que comença: Caco,cuco,
faquín,bibliopirata...
Lo cert es que arribà a posseír molts bons Ilibres,
y que n'havía estudiats bibliogràficament molts
més, com ho demostra una obra d'ell força estima
ble, que hi ha publicada. — Del Marquès de Mo
rante no faré sinó dir vos
que posseía cent vint
mil volums, catalogats degudament
per sa propia
mà, y que mort a causa d'una cayguda que tingué
en sa biblioteca, desde dalt d'una escala de
peu en
què s'era enfilat per a enfondir-se en la lectura d'un
llibre.
EL MARQUÉS. - Ja es distracciól Veig que
també l'afició als llibres té els seus perills.
EL BiBLIóFtL. — Com tot en el món. Emperò
d'una mort així se'n pot dir una mort gloriosa;
mentre que de caure en un precipici ab l'automò
bil engegat a tota màquina no se'n diu sinó un
accident desgraciat. — Per a posar fi a la ineva
ressenya, me concretaré a citar-vos alguns bibliò
fils que han estat quasi contemporanis nostres : en
Pere Salvà, en Marian Aguiló, en Leopold Rius, el
mateix Menéndez y Pelayo... En Salvà es l'autor
de la més ben ordenada bibliografia
que conech de
llibres espanyols. L'Aguiló fou un delirant dels
llibres, sobretot els catalans; com no va pendre
muller fins molt tard, a l'ésser nomenat, en sa fa
drinesa, bibliotecari de l'antiga biblioteca de Sant
Joan, en la nostra ciutat, començà per fer-s'hi dur
el seu catre. En Rius fou el més important cervan
tófil del seu temps y autor d'una primera bibliogra
fía cervantica. D'en Menéndez y
Pelayo no us diré
més, sinó que la seva estatua Ileffent ocupa merito
riament avuy l'entrada de la Biblioteca Nacional
de Madrid. Ja veyeu, donchs, com no han mancat
may a Espanya bibliòfils.
EL MARQUÈS - En efecte...
¿Haveu acabat?
Donchs per ma part vull dir-vos que,
després d'oír
la vostra interessant enumeració, sento
augmentar
se encara les meves ànsies de
posseír Ilibres, de

fruir-los,
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d'ésser

bibliòfil,

en un

mot, per

a

seguir

nobles barons, als quals la
seva afició als llibres ha assegurat un renom per
durable
EL BIBLIÓFIL. — Dech advertir-vos que també
han assolit una anomenada póstuma no pochs vani
tosos, per als quals els llibres han estat els prego
No
ners de la llur estupidesa o la llur pedantería.
— ni cal dir hol
temo això
—per a vós, sobretot si
sabeu orientar degudament les vostres noves afi
les

petjades d'aquests

cions;
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mes,

algú

tal volta ho

pensi.

EL ManQuÉs. — Ningú no pot estar lliure de
crítiques... Y ja sé per endavant que, si consegueixo
ésser del vostre gremi, no hauran de mancar-me
envejosos. Precisament atiró es lo que jo vull: de
mostrar la meva superioritat respecte de molts que,
una exe
per més que facin, no conseguiran may
cutoria. Jo, de més a més, vull ennoblir la meva ab
la consideració d'home lletraferit y estudiós. Faré
els esforços que calgui.
EL BIBLIÓFIL. —
per hont penseu començar?
EL MA KQUÉS. —Ja us ho he dit abans : vaig a
estich gestionant
comprar llibres De moment,
de tota una biblioteca molt important,

l'adquisició

parlar alguna vegada:

potser haureu oft
tracta de la biblioteca del senyor Baró del Forn
mort fa poques setmanes.
de Sant
de la que
se

Jordi,

EL BIBLIÒFIL. — Prou que la conechl Són un
milenar de volums, relligats tots ells en badana
natural y ab els lloms decorats d'una manera uni
forme. Els he tinguts a les mans un per un.
EL MARQUÉS. —
què us en sembla, donchs?
EL BIBLTÓFIL.— No sé què dir vos: a mi no'm fa
rien ni fret ni calor. Hi ha reunides allí totes les edi
cions monumentals que's publicaren a Barcelona
durant els vinticinch o trenta darrers anys del segle
passat: llibres immensos, immanejables a la lectura,
ornats ab moltes làmines cromolitogràfiques o bé
ab gálvanos procedents d'edicions estrangeres que,
per a
algunes vegades, fins serviren de peu forçatexem
escriure l'obra castellana. Això ocorre, per
en uns certs Etos de las Montaizas del poeta

ple,

ZorriIla...
EL MARQUÈS. — En efecte: recordo haver-hi
vist aquest títol que dieu.
EL BIBLIÒFIL. — Podría anomenar vos en la
major part. Com vos he dit, conech detalladatnent
la Ilibrería del difunt Baró, y suposo que deu estar
tal com estava fa vint anys, ab els seus armaris
estil imperi que el Baró feu construir a posta.
EL MARQUÉS. — Justament : unes magnifiques

adoptà per al decorat d'aquell l'estil francès de les
primerfes del segle xix. Aleshores tot hagué de
seguir una mateixa sort: els mobles centenaris
foren substituíts per mobiliari nou d'estil imperi; y
els Ilibres, que ja tenien Ilurs relligadures propies,
rutilants de daurats y coloraynes, se vegeren impla
cablement sotmesos a la Iley, despullats y vestits
de bell-nou, tots iguals, d'una manera que s'adigués
nou decorat de la casa; lo mateix que les
rebé l'encàr
lliurees dels criats. Fou mon pare
els volums: per això es que
rech de

ab el

qui

reenquadernar

conech, punt per punt, aquesta singular biblioteca.
EL MARQUÉS. — Essent aixf, bé podreu dir me

quina es la vostra opinió.
ció, .veritat?
—

Fidel

una

bona

adquisi

Home...1 per a vós, sí.
EL Bnuòii.
tocant a preu, quant vos
EL MARQUÈS. —
sembla que pot donar se'n?
EL BIBLIÓFIL. — Psel Jo crech que estarien bé,
uns ab altres... a raó de pesseta el volum. Podeu
mirar si, dintre aquest preu, hi teu entrar també
les Ilibreríes.
EL MAnQuts. — Ho faré aixt mateix. Me sem
bla que els hereus del Baró tenen ganes de desfe,.
se depressa dels llibres.
EL BintlóFIL. — Són lo que fa més nosa en una
als llibres,
casa, quan se n'ha mort el cap. L'amor
lo
no passa de pares a fills. Per més
general,
per
el Baró hi pensés
que no crech, si val a dir-ho, que
com
gayre en els seus llibres: era un d'aquells,
de
tenir
els
llibres
en
lloch
el
escrigué Petrarca, que
tenen per a decorar
per ornament de l'esperit, els
habitacions. Emperò, lo mateix que ell va fer, feren
quasi tots els senyors richs de la nostra ciutat que
ab
posaren casa en aquella època : compraren,
totes les obres de
molt poques ganes de
s'anaven publicant per
gran luxe que aleshores
un cop tinguerc:
entregues; y deixaren de comprar
Va ésser un mal càlcul
els
armaris.
plens
editors, això de publicar llibres tan grossos si els
més petits, el negoci s'hauria

haguessin publicat
aguantat alguns anys
—

més.

EL MARQUÉS.
Bé, amich meul Quedo agra
als vostres consells. Y, com que ja hem esmerçat
—
veig que son
en aquest coloqui una bona estona
tres quarts de sis: a les set tinch una junta—m'hau
desde
reu de permetre que'm separi de vós. Mes,
estich
ara us anuncio noves visites meves, perquè
de totes passades, a devenir bibliòfil. Comp

resolt,

to ab la vostra amistat.

EL BIBLIÒFIL.

Ilibrerfes1
EL BIBLIÓFIL. — Unes detestables Ilibrerfesl
Eren fetes de pald santo, ab cristalls xamfranats y
motIlures que no deixaven veure ab comoditat els
dar
volums, els quals ademés podien entaforar se
Baró
va dispo
el
noble
montants.
rera dels
Mes,
sar-ho aixf quan, al restaurar el seu vell casal,

Serà

—

Poden

comptar-hi. Previngueu

soportar algunes contrarietats que
els
faran trobar, tal volta, un xich abruptes

vos, ab tot, per a
us

en tota
començos: seran les proves, indispensables
iniciació. A Déu siau, estimat... estimat...
Ab el
Et. MARQUÈS. — Res de tractaments!
d'amich vostre'm basta. A Déu siau!

— Barcelona.
Giró, impressor. — Valencla, 233.
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