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L'OBRA CATALANA DE TOMAS AGUILO I CORTES

(1775 - 1856)

1. INTRODUCCIO

Coneixem poques coses sobre els nombrosos autors que usaren el

catala en el tombant del segle XVIII al XIX. Mes d'un cop els estudiosos s'hi

han referit, tot intentant de fer-ne inventari o de caracteritzar-los global-

ment, pero les dificultats amb que s'han trobat han estat enormes i no han

avancat gaire.' Un grup prou compacte el formen els que fan un us

dialectal de la llengua, escriuen la seva obra en funcio d'interessos no

estrictament artfstics i la divulguen a [raves de copies manuscrites o d'edi-

cions de canya i cordill, massa sovint anonimes. Persegueixen 1'eficacia, ja

sigui en la divulgacio d'uns determinate principis o dunes determinades

actituds morals i ideologiques, ja sigui en la satira de personatges o com-

portaments coetanis. En algun cas, tambe persegueixen un cert guany, mai

no gaire substancios, i s'apropen als generes que poden tenir una mes

amplia acceptac16 popular. En canvi, no es preocupen gaire del seu pas a la

posteritat, i aixo complica molt les coses a 1'hora de voler precisar el paper

que cada un d'ells representa en el man literari -o millor, en aquest sector

1. PeI que fa a Mallorca, vegeu , sobretot , Josep MELIA , La Renaixen4a a Mallorca

(Palma de Mallorca 1968 ), ps. 19-30; Josep MASSOT I MUNTANER , Els rnallorquins i la

llengua autoctona ( Barcelona 1985) (2a. ed.), ps . 37-58; Antoni-Lluc FERRER , El KDiari

de Buja,, (1812-1813) i Miquel Ferrer i Bauca, «Randa », 17 (1985), especialment ps.

169-170; ibid., Notes sabre el segle x(x a Mallorca ( 1), aLluc», any LIII , num. 622 (gener

de 1973), ps. 9-12; Jordi CARBONELL , Antoni Febreri Cardona i el come d'Aiamans, dues

figures de la lllustracio , <Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona>>,

xxxiv (1971-1972), ps. 122-126.
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del man literati - d'aquell moment. Els catalegs de Palau i Dulcet,' de
Maria Aguilo ,' i de Joaquim Maria Bover' ens fan adonar que formen un
conjunt bigarrat i forca complex , que caldria estudiar amb cura.

En aquest sentit, un dels personatges mes confusos , i tambe mes
atractiu , es precisament Tomas Aguilo i Cortes . Personalitat destacada a
l'interior del ghetto dels xuetes, terratinent , podia viure sense penuries
gracies a les reticles de les propietats rurals i urbanes que possela , a la seva
mes que probable activitat de prestarnista i un poc tambe al seu treball
intellectual .' Bover ens el presenta com un home polifacetic , que excelli en
la musica, en les matematiques i en la literatura , tant en castella com en
catala. ° Segons el seu fill , el poeta romantic Tomas Aguilo i Forteza, el que
mes el distingi fou la onotoria aficio que tengue an es nostro dialecte, lo be
qu'el conexia , y sa seua especial habilidad per manetjarlo en prosa y en
vers, com eu demostran sas seuas obretas serias y jocosas». ' Tot aixo el fa
d'antuvi un personatge forca suggerent . Ara be, en intentar aprofundir en
la seva produccio literaria ens trobam amb tot un garbuix d ' incognites i de
malentesos que caldria respondre o desfer : obres publicades amb les seves
initials que potser no son seves , titols no identificats , poemes dispersos
encara no inventariats , etc. La intencio d ' aquest article es precisament la
d'intentar posar un poc d'ordre en aquest caos . Mes concretament , revisar,
d'una banda , el que sabem de les obres catalanes ja publicades, tot analit-
zant els multiples problemes d ' atribucio que plantegen , i, de 1'altra, loca-
litzar, fins on ens sigui possible , les inedites . No hem pogut resoldre tots
els problemes que s ' han plantejat en el transcurs d'aquesta investigacio,

2. Antoni PALAU Y DULCET, Manual del librero hispanoamericano (Madrid 1948-
1976) (2a. ed.).

3. Mariano AGUILO Y FUSTER , Catalogo de obras en lengua catalana ( Barcelona
1923).

4. Joaquin Maria BUYER , Biblioteca de escritores baleares ( Palma de Mallorca
1868).

5. Cf. Joan MAS I VIVES, El problema xueta viscut per Tomas Aguilo i Forteza,
oBolleti de la Societat Arqueologica Lullianaa , any xCV (1979), tom xxxvll, ps. 383-
384.

6. J. M. BoyER , Biblioteca ,, citat , tom I, ps. 4-6.
7. Tomas AGUILO, Obras en prosa y en verso. Tomo III. Poeslas en mallorquin (Palma

1883), dedicatoria.
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pero creiem que hem avancat en el coneixement de 1'autor i que pot esser

util fer-ne una exposicid detallada. Si mes no, com a resum de 1'estat de la

quest16 i sempre a 1'espera de la identificacid de textos o documents

nous.

2. L'OBRA EN PROSA

2.1. La ( Rondala de rondaies))

Sens dubte, 1'obra mes popular de Tomas Aguilo i Cortes es la Ron-

daya de rondayas en mallorqui, publicada per primer cop el 1815, reedita-

da el 1817, el 1834, i el 1881, i encara objecte d'una altra reedic16

erudita, molt acurada, de Ramon Miquel i Planas, del 1912." Es tracta

d'una narraci6, escrita gairebe exclusivament a partir de refranys i de frases

paremiques de tota mena, que desenvolupa un terra amords gairebe topic.

El genere procedeix de Quevedo i to una representaci6 catalana illustre en

la Rondalla de rondalles, del dominica valencia Lluis Galiana (1740 -

177 1), publicada per primera vegada el 1768.' Tot aixo es molt conegut i,

per tant, potser no cal que hi dediquem gaire espai. En qualsevol cas,

diguem que la «rndalla de rondalles» de Tomas Aguilo, si es que al final

acceptam que es d'Aguilo, es caracteritza sobretot perque forca fins al limit

els recursos linguistics en que es basa: acumula els refranys i les frases fetes

amb una abundor encara superior a la dels seus precedents, i aixo fa que el

fil de la narraci6 sigui un poc mes dificil de seguir; en canvi, el seu enginy i

el seu domini de la llengua, en el registre dialectal que empra, queden

atnpliament demostrats. L'obra de Galiana, en canvi, es molt mes reeixida

com a narraci6; el dominica mai no deixa que s'entrebanqui la trama

argumental i, a mes, utilitza diversos recursos que donen suport a aquest

8. Cf. Jaume VIDAL ALCOVER, Rondalles de rondalles (Dues narrations paremiques de

Guillem Roca i Segul), uRandao, 6 (1977), ps. 81-117; per a la questio de les editions,

vegeu especialment p. 82, nota 3.

9. Sobre la Rondalla de rondalles de Galiana disposam ara de l'extens i documentat

treball de Joan E. PELLICER BORRAS, La KRondalla de rondallesd de Lluls Galiana. Estudi

i edicio (Valencia 1986), 230 ps.
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caracter narratiu, el mes important dels quals es sens dubte la presencia del
llaurador que conta la rondalla. D'altra banda, les obres paremiologiques
atribuIdes a Guillem Roca i Segui, de les quals parlarem tot seguit, son
molt mes curtes que les de Galiana i Aguilo i, per tant, tambe tenen
1'anecdota mes definida.

Tanmateix, s'ha d'insistir en la popularitat de l'obra d'Aguilo. Potser
una de les raons d'aquest exit, si mes no en un primer moment, fos de
caracter extraliterari. Concretament, una de les hipotesis que caldria explo-
rar mes fora la de les possibles connexions entre la histrria que narra i
algun fet real. Aguilo utilitza, com a suport argumental de la seva obreta,
si fa no fa la mateixa historia que trobam a les altres mostres del genere; el
festeig i la fuga d'una patella d'enamorats que topen amb 1'oposici6 de la
famllia per a poder realitzar els seus projectes de matrimoni. Ara be, ell
insisteix mes que ningu en les diferencies de classe dels protagonistes i aixo
no se si amaga la identificaci(5 amb alguns dels casos reals que feren
trontollar la rigida estratificacio mallorquina dels darters anys de l'Antic
Regim; o, simplement, si es feia ressb de la vigencia social d'aquest tema. "'
No ho he pogut confirmar i, a gairebe dos segles de distancia, ja no sera
facil de fer-ho. La possibilitat, pero, existeix, encara que tambe s'ha d'asse-
nyalar que 1'exit de 1'obra es degue basar igualment en l'encert del seu
autor a 1'hora de veneer les dificultats formals que el model de narracio
paremica presenta i de connectar amb les pretensions d'un public popular
tan ampli com es podia esperar en aquells moments.

De tota manera, el problema mes gros que planteja l'obra i que vull
replantejar aqui es el de l'autoria. En efecte, Jaume Vidal i Alcover, en una
serie de treballs for4a interessants, va estudiar i publicar dues nrondalles de
rondalles» atributdes al poeta satiric Guillem Roca i Segui (1742 - 1813)."

10. Els matrimonis desiguals mes coneguts de comen4ament del segle xlx son els de
Jordi-Ignasi d'Oleza i Dezcallar amb Ignasia Rossello i Terres i el de Josep Togores i
Zanglada amb Antonia Rossello i Rossello, tots dos del 1802. (Cf. P. De MONTANER,
Senyor a Mallorca : Un concepte heterogeni , « Estudis Balearics o, 34 119891, p. 29). Cap
dels dos no sembla la font directa de I'obreta d'Aguilo.

11. Cf. Jaume VIDAL ALCOVER, Rondalles de rondalles , cit.: ibid ., La «Rondalla de
rondallesH mallorquina , « Lluco, any LIII , num. 628 ( juliol-agost de 1973), Ps. 182-185;
Proleg a Poema satiric contra el vici i mala costum del beure ( Palma de Mallorca 1973), ps.
29-30.
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Les dues obres son ben curioses i hem d'agrair que Vidal Alcover les

recuperas en una edicio molt acurada. Tanmateix, el que ara ens interessa

es que aquest malaguanyat estudi6s arriba a la conclus16 que Tomas

Aguilo, quan publica la Rondaya de rondayas en mallorqui el 1815, en

realitat s'apropia i feu passar com a propia una de les dues obretes de

Guillem Roca i Segui. Textualment, «Aguilo no va citar mai la seva font, i

aixo que un bon tros, la mes gran part, gairebe tota la Rondalla d'Agu116

es la del misser Roca, no refeta, sin6 copiada literalment>>.'2 Voldria discu-

tir, amb tot el respecte, aquesta opinio.

Guillem Roca i Segui devia tenir alguna relac16 amb els Aguilo, si mes

no professional. El pare de Tomas Aguilo i Cortes, que tambe es deia

Tomas Aguilo, va protagonitzar forca plets. El mes conegut es el que va

dirimir els seus drets sobre la possess16 de 1'Hort d'Avall, a Puigpunyent,

de la qual els Aguilo eren arrendadors. A la Varga va passar a mans seves,

pero primer, el 1787, el plet es va fallar a favor de 1'anterior propietari,

Josefa Net.'''''' Ens interessa tot aixo perque quan la sentencia definitiva

afavori Tomas Aguilo, en una data que ara no podem precisar, precisa-

ment Guillem Roca i Segui va escriure un poema en el qual sembla mes

tost mostrar-se molt complagut per aquest resultat." Es molt probable

que ell mateix, que era un gran especialista en afers d'aquesta mena,

hagues participat directament en la defensa dels drets de Tomas Aguilo.

D'una altra banda, i ara ens saltam una generac16, tambe podem afirmar

clue en les extenses correspondencies de Tomas Aguilo i Forteza algun cop,

pocs, es fa referencia a Guillem Roca i Reus, fill de Roca i Segui, pero mai

12. Prdleg a Poema satiric . citat, p. 30.

12 his. Cf Francesc RIERA I MONTSERRAT , Lluites antixuetes en el segle xVIII (Ma-

llorca 1973), p. 174.

13. El poema porta aquest encaP4alament: «Havant-se desmembrat del predio de

Son Net a Puigpunent las posecions Concas de D. Juan Barcel6 y l'Hort d'Avall de D.

Tomas Aguilo, D'. Maria Jusepa Net posy plet a este, li guano I ' Hort d'Avall y despues

de haver-ley entregat , Aguilo el torna a recupera per sentencia del Consey y en la ocacio de

prender lo posesori , digue lo autor sobre mesa las sigiients rimasv ( Aliscellania Bover, tom

vu, f. 149 [ manuscrit conservat a la Biblioteca March , de Palma ]; va copiar el poema

Jaume Vidal Alcover a la seva tesina de Ilicenciatura : L'obra de Guillem Roca i Segui i

Guillem Roca i Reus, inedita).
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no hi he sabut veure cap tipus d'animadversio.''' Diem tot aixo perque,
tornant a la Rondaia de rondaies, resulta molt estrany que una apropiacio
del tipus que denuncia Vidal no creas cap mena de tibantor entre els Roca i
els Aguilo. Concretament, no s'explica, i ja ho veu Vidal, que passas
desapercebuda a Guillem Roca i Reus, ell mateix poeta satiric. 0, si es que
coneixia la suplantacio, almenys resulta estrany que no la denuncias ni s'hi
referis mai. Tampoc no ho va fer Joaquim Maria Bover, bon amic de Roca
i Reus, o Jeroni Rossello i Ribera que, segons diu Bover,15 preparava una
edicio dels poemes de Roca i Segui. Tots dos tenien acces directe als papers
dels Roca i informacio de bona ma sobre la seva vida i miracles. D'altra
banda, Tomas Aguilo i Cortes sempre es va sentir molt satisfet amb la seva
Rondaia de rondaies i hi feu referencia en publicar altres obres. Si en
realitat integrament era una apropiacio fraudulenta, la seva impudicia no
tenia limits.

De fet, hi ha dos aspectes que s'haurien de discutir per separat: un es el
de veure fins a quin punt l'atribucio de les dues rondalles que transcriu
Jaume Vidal es segura; l'altre, el de comprovar en quina mesura en depen
1'obra publicada sota les initials <<T.A. y C.>>. Pel que fa al primer aspecte,
Vidal localitza dos manuscrits de la primera rondalla que edita, un copiat
pel pare Llufs de Villafranca a les seves Miscellanies i 1'altre dipositat a la
Biblioteca de Montserrat, procedent de 1'arxiu del comte d'Aiamans. Es
Villafranca que 1'atribueix a G. Roca, i que denuncia el plagi d'Aguilo; en
canvi, el manuscrit de Montserrat no dona cap pista sobre 1'autor. Villa-
franca copia la seva versio el 1813 i el manuscrit de Montserrat, la lletra
del qual no es ni de Guillem Roca i Segui ni de Tomas Aguilo i Cortes,
possiblement es posterior. De l'altra rondalla, avui nomes en coneixem la

14. Per exemple el 29 de gener de 1852, quan Joaquim Rubio i Ors es a Valladolid i
Guillem Roca i Reus a Ciudad Rodrigo , Aguilo diu al primer : << Tantas cosas de mi parte a
Roca , dile que por su ausencia ocupo un puesto que tal vez ltendreJ que cederle cuando el
vuelva , pero que no le cedere sin resistencia y que en este caso tendremos que batirnos a
charadas y redondillas.» No puc identificar , ara, la corporacio de que parla , perm en el
tracre d ' Aguilo amb Roca hi veiem una certa familiaritat. La correspondencia cicada es
conserva a la Societal Arqueologica Lul•liana de Palma.

15. Cf. BOVER, Biblioteca , 11, p. 273. Sens dubte , 1'<amigo nuestroa que cita Bover es
Jeroni Rossello i Ribera.
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copia de Villafranca que tambe l'atribueix a Guillem Roca. Totes dues

tenen un argument semblant, pero la primera es protagonitzada per la

familia d'un «manobre > i per un pretendent amenestrelet >; mentre que a

la segona gairebe tot 1'entrellat passa entre missers, procuradors i gent de

actiria>>. Bover diu que, entre les obres del Guillem Roca i Segui, que li ha

mostrat el seu fill, nomes ha vist una rondalla de rondalles. Si de fet nomes

n'hagues escrit una, seria molt probablement la segona, que reflecteix la

villa professional del mateix G. Roca." En canvi, la publicada per T.

Aguilo, practicament intorpora tota la primera i to nomes alguns punts de

contacte amb la segona. La hipotesi mes versemblant fora, doncs, que la

primera rondalla publicada per Vidal fos obra de Tomas Aguilo, el qual

l'amplia forca en editar-la el 1815 i encara I'amplia mes en la segona

edicio del 1817, que es pot considerar definitiva. Aixo encaixaria perfecta-

ment amb el que el mateix Aguilo diu al Prolec al lector: que la va escriure

molt Jove, que va tenir una certa difusio manuscrita i que, finalment, va

voler publicar-la a causa de la seva mateixa popularitat. L'escull, pero, es

l'atribucio explicita del pare Villafranca; potser es confongue i perque

sabia que Roca havia escrit almenys una rondalla de rondalles, li atribui

tambe l'altra. Ens movem, pero, en el terreny de la pura hipotesi i potser la

lr gica que l'argumentacio m'ha portal massa Iluny. De fet, no puc aportar

cap dada objectiva nova que hi doni suport, malgrat que he consultat

l'arxiu dels Aguilo,'- el dels Roca' i el del comte d'Aiamans." D'altra

Banda, aixb encara s'ha de contrastar amb el que direm despres respecte a
les faules.

Passem, pero, al segon aspecte. En aquest sentit si que es pot afirmar
rotundament que la primera de les rondalles publicades per Vidal nomes
suposa una part, relativament petita en extensio, de la rondalla que queda
establerta a partir de la segona edicio del 18 17. Ws concretament, de les
vint-i-dues pagines de text que podem assignar a aquesta edicio, la ronda-

16. Tambe la Comedia del misser miserable, de Guillem Roca, de la qual tornarem a
parlar, es protagonitzada per on omisser».

17. Propietat de la Societar Arqueologica Lulliana, de Palma.

18. En part propietat de Manuel Oliver, de Palma.

19. Repartit entre la Biblioteca Bartomeu March de Palma, la Biblioteca del Mones-

tir de Montserrat, i la biblioteca particular de Manuel Ripoll i Billon.
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lla primitiva n'ocupa, a tot estirar, cinc, encara que aixo n'implica, com

molt be va saber veure Vidal, la reproduccio literal. Per tant, tambe en el

cas que Villafranca tingues rao i la rondalla primitiva fos de G. Roca, jo

seria partidari de considerar la Rondaya de rondayas en rnallorqul, popula-

ritzada al segle xIx, obra de Tomas Aguilo i Cortes. En sentit conrrari,

encara que es pogues demostrar clarament que la primera rondalla no es

del misser Roca, tampoc no negaria la seva influencia sobre l'obra

d'Aguilo: Roca It hauria fornit el model, 1'esquema argumental i mopes

paremies coincidents amb la segona rondalla copiada per Villafranca, a

mes de l'ofici del protagonista que, a partir de les editions impreses, passa

a esser tambe un misser.

2.2. La «Conversacio entre un senyor rector i un pages'

A mes de la Rondaia de rondaies, Bover encara cita dues obres mes de

Tomas Aguilo escrites en prosa catalana. Son el Tractat apologetic acirca

de las institutions monasticas i el Tractat apologetich sobre las veritats y

fundaments de nostra Santa religio. D'aquests dos tractats en diu: «estan

escritos en forma de dialogo: son una clara prueba de que el dialecto mallor-

quin se presta bastante Para dilucidar las cuestiones mas elevadas, ya con

cierta amenidad y donaire, ya con toda seriedad y fuerza de raciocinio que el

ultimo requiere».-° S'ha de tractar, per tant, de dos colioquis, raonaments o

converses, tan frequents a l'epoca, el primer de caracter mes popular i el

segon mes teologic.

No es gens facil d'identificar aquestes obres entre els papers de l'arxiu

dels Aguilo. No hi hem trobat cap manuscrit que respongui als titols de

Bover, tot i que, segons l'erudit, els posseia Tomas Aguilo 1 Forreza.

Tanmateix ens ha semblat que el primer podria correspondre's molt be

amb una certa Conversacio entre un Sr. rectory un pajes copiada almenys en

dos manuscrits, un de l'arxiu Aguilo i 1'altre avui a la Biblioteca de

Montserrat, procedent de 1'arxiu Aiamans. La lletra de tots dos manuscrits

es, indubtablement, la de Tomas Aguilo i Cortes i el primer, al final, en

20. BOVER , Biblioteca , I, p. 5.
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unit lletra diferent , porta la data de la llicencia eclesiastica per a la impres-

s16: 21 de gener de 1825.No se que mai s ' arribas a publicar i , d'altra

banda, cap dels dos manuscrits no porta nom d'autor . Les raons de 1'atri-

buci6 it Tomas Aguild, pero , semblen prou segures : a mes de la lletra dels

manuscrits , la tematica respon exactament a la defensa de les uinstitucions

monastiques>> -els frares , com diu ell -; es tractada efectivament ocon

c iertcr antenidad y donaire >> i, encara , l'estil to mes d ' un punt de contacte

amb la Rondaia de rondaies . Per acabar de reblar el clan, diguem encara

quc en cl fragment del proleg que conte el primer manuscrit , 1'autor diu

dell mateix: «Jo no sour frare ni capella , ni persona alguna de s'estad

eclesiasrich , perque se me puga reprovar aquest escrit per apasionat y poc

imparcial . Jo no dec a s ' estad eclesiastich en general algun especial benefici

encara que regonesch una particular atenci6 a alguns individuos d'aquesta

corporacid [".1.>> Aixo encaixa perfectament amb la persona de Tomas

Aguild i Cortes, i fa que descartem altres possibles autors com Miquel

Ferrer i Bauca , Antoni Maria Cervera i Bru o fra Antoni de Mallorca. La

ideologia absolutista de l'obreta fa que tambe puguem descartar els collo-

quiers liberals del tipus de Joan Josep Amengual . Potser al foli que falta al

davant del manuscrit de Palma hi havia el titol que d6na Bover.

El genere dels colloquis es ben conegut i to un extensfssim conreu, en

prosa o en vers , durant els segles Xvill i XIX. Sobretot al Pais Valencia,

pero Lambe a les altres zones dels Palsos Catalans ." A l'epoca de la Guerra

del Frances i durant tot el regnat de Ferran VII fou usat a tort i a dret en les

2 1. El manuscrit de 1'arxiu Aguild, en 1'estat actual, es format per un quadernet de

20 fulis, do 150 X 210 mm, cosits, sense folres, mes un foli que s'ha separat del quader-

net, cl text del qual formava part d'una mena de proleg; hi deuen faltar, almenys, un altre

foli davant, amb la resta del proleg, i dos darrere, encara que aquests devien estar en blanc.

El manuscrit de Montserrat Is dunes caracteristiques molt semblants, i reprodueix, amb

poques variants, la mateixa obra, encara quc sense el primer foli i sense la llicencia

d'impressid. (Vegeu-lo descrit a lordi BRtGULRA, Manuscrits Catalans delfins Ayantans,

«Randa», 5 [19771, p. 125, ms. 107 [iv]).

2. CJ. Antoni-Lluc FERRGR, Literatura i liberalisme: aspectes del Trienni Constitu-

cioual (1820-1823) a Mallorca, oRandao, 2 (1976), ps. 183-202. Per als colloquis

valcncians hi ha 1'estudi de Ricard BLASCO, La insolent sdtira antiga (assaig d'aproxinia-

cio a la poesia valenciana de caire popular (Xativa 1985), pero nomes es refereix als

colloquia en vets.
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polemiques entre liberals i absolutistes. En alguns casos, horn hi assoli una

qualitat literaria acceptable, com ha assenyalat Antoni-Lluc Ferrer tot

referint-se als que Joan Josep Amengual va incloure al seu Semmanari

Constitutional (1820-1821).'; Pei que fa al de Tomas Aguilo, cal dir que,

tampoc en aquest cas, el nostre autor no preten d'esser gens original. La

seva oconversacio», com tantes altres, es caracteritzada per la intencio

didactica o proselitista i per la recepci6 popular que vol obtenir. En els

catalegs bibliografics trobarn forca dialegs centre un rector i un pages>>,

tant d'ideologia liberal,'' com d'ideologia uservil». El d'Aguilo s'arrengle-

ra entre aquests darters i to com a model mes directe els del dominica

Jaume Ponti i Vilaro, autor almenys de tint converses protagonitzades per

aquests dos personatges i publicades a partir del 1824,25 una de les quals

precisament havia de set <<adaptada>> del catala al mallorqui pel caputxi fra

Antoni de Mallorca.'' Tanmateix, no tot es imitacio. Com exigeix el gene-

re, l'obra nomes crea una minima tensio dramatica i no to Bens d'intriga

narrativa ; per contra, la part mes extensa es destinada a l'argumentacio del

rector i a les repliques del pages i tots dos fan referencia a les mesures

dictades durant el Trienni Liberal (1820-1823) que tendiren a fomentar la

secularitzacio dels frares. Nogensmenys, el pages no es, com era habitual,

un babau que contrapuntegi de manera molt feble la predicacio del rector,

sino que es un antic estudiant de filosofia, ex-alcalde constitutional del seu

poble i, a mes, to un fill que, contra la seva voluntat, vol entrar en un

23. Antoni-Lluc FERRER, Literatura i liberalisme, citat, ps. 191-193.

24. Per exemple el Coloqui entre un rectory un pages anomenat Macari, son parroqui i,

sobre la Constitucid i decrets de Corts (Barcelona 1820) (Cf. M. AGUIL6, Catalogo, citat ps.

713-714).

25. Cf. Roger ALIER, Ponti i Vilaro, Jaume, dins Gran Enciclopedia Cataluna, tom

l 1 (Barcelona 1978), p. 788; Xavier FABREGAS, El teatre, dins Marti de RIQUER, Antoni

COMAS, Joaquim MOLAS, Historia de la literatura catalana, tom 8 (Barcelona 1986), p.

56. Fabregas ddna Valenti com a segon cognom, perb ha d'esser Vilaro.

26. Conversa de Isidro amb so seu Sr. rector sobre s'ortgen de se confesio sacramental per

el R. D. Jaume Ponti y Vilaro, adaptada de s'idioma catala a n'es mallorqui p. F. A. de M.

(Palma, imprenta y llibreria de Esteva Trias, 1844), 71 ps. Roger Alier es refereix a una

altra conversa de Ponti titulada Enterro solemne de la Constitucio de Cadiz, igualment

adaptada del catala al mallorqui i publicada el 1844 a Palma. No n'he poguda haver cap

altra noticia i per aixo pens que la deu confondre amb l'an'terior.
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convent; tot aixo fa que oaguanti les teses» al rector, per dir-ho amb els

seus mots, fins al final, la qual cosa contribueix a augmentar molt la

tibantor i 1'expressivitat del debat. El merit mes gran d'Aguilo, pero, es de

caracter linguistic: altre cop es mostra molt habil en l'us de paremies i en la

construccio d'un llenguatge colloquial molt viu. Aquf no forca 1'estil en la

mateixa mesura que ho fa a la Rondaia de rondaies, pero em sembla que si

calla demostrar que era perfectament capa4 d'escriure aquella obra, la

conversa de que ara tractam no permet de dubtar-ho. A continuacio en

reproduim el comencament:

CONVERSACIO ENTRE UN SR. RECTOR Y UN PAJES"

No ha massa dies que un cert Sr. rector d'una vita de Mallorca qui

ningu sap ahont se troba, perque se descuidaren de posar-la en es mape

d'aquesta isla, va sortir de sa Rectoria un decapvespre dejornet per anar-

se n daxo-daxo a dar quatre passas y prender una capa de sol en tota sa

seua catacolica, basto y capell y es breviari devall xella per resar vespras y

completas devall un garrover, o a un cap de marge si li venia pes Bret. Era

un homo de mes de xexant'anys y havia molt de tems que servia en aquella

vita emb aplauso des seu poble, perque era del tres-u de Mallorca, tant per

l'ergo com per sa trona, y des confesionari no hem pattern, que parexia teiat

de iluna, afectat de pobres, qui res quant tenia era seu, y no importa

anomenar-lo perque tanmatex ninguns el conexeu. Topa per fortuna emb

on pajes d'aquella matexa vita, qui li deien l'amo•n Pera, y no teniu que fer

judicis temeraris, perque hey ha mots de 1'amo-n Peras en el mon. Aquest

pajes de mos mals en sa seua jovintud era estat llesensiado y havia cursat a

Ciutat fins en es segon any de filosofia, y despues s'esverga sa samarra y se

casa emb una pobila qui tenia mots de bens seus, y campaven com uns

preveres de missa. Era estat alcalde constitutional y regido no se quantas

vegades, y duia es pondos de tota la vita, y ningu movia un peu que no

n'haguessan conversat deu vegadas a sa cuina de ca seua. Tenia, entre

altres, un fi qui estudiava a Ciutat, qui era sa nineta des deus uis y tot

27. En la transcripcio dels textos de Tomas Aguilo accentuam i puntuam segons les

normes actuals . En les aglutinacions posam apestrof o punt volat segons hagi desaparegut

un element del primer o del segon mot. Per a aquesta Conversacio seguim el manuscrit de

la S.A.L. descrit a la nota 21.
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quant tenia They fonia emb ell, perque fos persona, y feya contes d'agra-
duar-lo de misser y que seria Diputat de Corts per lo menos. Venia cual-
cant damunt una mula pes cami de Ciutat, emb una cara d'un pam y uns
uis com unas bufetas y s'axugava sas Ilagrimas qui de cant en tant li caien
com uns ciurons. Passa per devant el S. rector sense adonar-se dell, pero el
Sr. rector se va aturar y digue d'aquesta manera.
R[ECTORJ: Bonas tardas, 1'amo•n Pera. Com es? Que hey ha de nou per
daves Ciutat?

L['AMO NJ P[EREJ: Ay, S. rector! Perdon, que jo no 1'havia reparat. Jo estic
no se quin, y solament no se si som mort o viu.
R[ECTORJ: Que no hey ha bong en sa vostra salud? Jo he raparat ha uns
quans dies que anau ranca sega, quod piu, y destijava informar-me.
L['AMO NJ P[EREJ: Que tench de tenir, S. rector? Que si on die sent a dir
que som caigut sec, no tends que admirar-se n en so sentiment q'he tingut
aquets dies passats. ^Creura d'aquest bergant que tench a Ciutad m'ha
escrit que se vol fer (rare y no hey ha vel, y espera d'enfora que donen
llasensia de tencar-ne y ja m'[haj intimat de vege de quin cap feim oscas,
perque esta encarat en rudas? Jo li he fet parla per alguns amichs seus y
ningu li ha pogut treure s'asa des cap, fins que jo es cap y la fi hey som anat
a Ciutat en persona y com no m'he ajoneat en es seus peus no he estat en
mes; pero ell m'ha escoltat tant com sa boira, y no li he pogut fer boca, y
l'entretant fa es seu cap envant, seguint sa seua calessa, qui parex que s'ha
begut es seny.

3. L'OBRA EN VERS

3.1. Les faules

Tradicionalment tambe han estat considerades de Tomas Aguilo les
faules que el 1846 es publicaren amb les seves inicials i amb la referencia
obligada a la Rondaia de rondaies: Fcibulas en very mallorqui per D. T. A.
C. autor de la Rondaya de rondayas. Escritas en 1802.'-8 Altre cop, pero,
aquesta atribucio es discutible i ja fa alguns anys que Antoni Serra-
Campins va assenyalar que totes elles figuren a un manuscrit de la Biblio-
teca March, de Palma, que porta per tftol Varias fabulas escullidas dell

28. Imprenta de Trias, 40 ps.
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millors autors traduides en mallorqui per el Dr. en drets D. Guillerm Roca.'

Aixi, per Cant, tambe en aquest cas podem pensar d'antuvi en una apropia-

cio d'obra de Guillem Roca per Tomas Aguilo.

Les dades que puc aportar sobre aquesta questio tampoc no son gaire

abundoses. L'atribucio a Guillem Roca es veu lleugerament reforcada pel

fet que les dues 6niques faules del manuscrit que no foren publicades el

1846, Ses moscas i Ses auforges, juntament amb una de les publicades, Es

cassador y es cans, foren incloses per 1'arxiduc Lluis Salvador al seu Die

Balearen, com a obra d'aquest autor."' Tanmateix la informacio mes inte-

ressant ens la dona el manuscrit de la Biblioteca March." No he pogut

identificar la lletra, que sembla forca tardana, pero al final hi ha un resum

de la metrica" amb una lletra diferent, ben coneguda: precisament es la del

fill d'Aguilo i Cortes, Tomas Aguilo i Forteza. Sembla logic pensar que

hauria desmentit 1'atribuci6 a Roca si sabia, com havia de saber, que eren

del seu pare. I no ho va fer, per tant hem de donar per bona aquesta

atribucio. Els punts foscos que queden, i que son molts, no em permeten

de modificar aquesta conclusio, encara que conve citar-los, per si algun cop

apareix nova documentacio. Es estrany que Bover no sapigues que les

faules editades eren de Roca: no les cita a la Biblioteca d'escritores baleares,

i tampoc no les reprodueix en el recull de l'obra d'aquest autor que inclou

a les seves Miscellanies. En aquest recull, pero, trobam tres d'aquestes

faules en una versio totalment diferent." Per tant, Roca degue fer dues

versions independents d'algunes d'aquestes faules, sense cap punt de

29. Antoni SERRA CAMPINS , El teatre burlesc mallorqul, 1701-1850 (Montserrat

1987), p. 54.

30. Cf. Archiduque Luis SALVADOR , La cultura . Parte de la obra Las Baleares

descritas porla palabra y el grabado ( Palma de Mallorca 1965), ps . 98-99 . Al text he citat

el titol de les faules segons 1'ortografia del manuscrit.

31. Devia formar part d'una miscellania , o d'un manuscrit molt mes extens , perque

les pagines son numerades : de la 309 a la 334. La primera , devora la paginacio, posa

tambe oan 1700» . Si no es on error per a 18000 , no se a que pot deure ' s aquesta datacio

tan reculada : la lletra no s'hi correspon en absolut.

32. Devuit limes amb el titol de Versificacio de estas fabulas.

33. Concretament les que a i'edicio es titulen Sa galina d'es ous d 'or (Cf. Miscellania

Borer , op. cit., vu, p. 139 ), Sa llebra y es gorrio (id., p. 137) i Sas dual ratan (id. p.

187).
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contacte. Es possible que fos aixi, pero tambe ho fora que, si eren d'autors
diferents, es produissin confusions. D'altra banda, no he pogut trobar cap
rastre d'aquestes faules en els nombrosos manuscrits de 1'obra poetica de
Roca que he revisat, i aixo tambe m'ha semblat un poc estrany. Com ja he
dit, pero, no he pogut anar mes enlla.

Aixo em fa replantejar el tema de la Rondaia de rondaies. Si Aguilo es
va fer seves les faules, tambe pogue apropiar-se la rondalla. Corn ja he
afirmat en estudiar la narracio, aquest fet no modifica substancialment el
tema de l'autoria, perque entre el manuscrit i l'obra publicada hi ha molta
distancia. Pel que fa a les faules, en canvi, la relacio canvia substancial-
ment. Per dir-ho breument, si el manuscrit reprodueix les versions de
Guillem Roca, Tomas Aguilo, el 1846, actua nomes d'editor i de correc-
tor en un sentit si fa no fa ampli.;4 La majoria de faules son versions molt
Iliures d'obres de Samaniego,`S pero entre el manuscrit i l'edicio, en canvi,
les divergencies no son suficients per a poder parlar d'obres independents.
Ni de bon tros. L'editor corregeix aspectes estilistics i redacta alguns frag-
ments de nou, pero hom hi pot identificar perfectament la mateixa obra.
Per comprovar-ho pot esser d'interes reproduir els vint-i-dos versos darters
de la primera faula, Es 11oro y es pinsd, una de les que no segueixen el
model de Samaniego. En aquests versos hi apareix la valoracio de la
Ilengua i conve veure fins a quin punt coincideixen els dos autors. Diu el
manuscrit en el moment en que el Iloro acaba de fer el seu parlament
davant l'assemblea dels altres animals:

nPero [el lloro] veu ab dolor qu'el seu discurs
No meresque el aplauso del concurs
Perqu'imita la liengo rational,

Dificultosa empresa sens igual

34. Aixo, potser, als ulls de l'epoca ja jusrificava el «per T. A. C.>> de la portada.
Hem d'observar que en la impressio de les faules no surt 1'expressid « Composta per>>, que
sempre surt a les editions de la Rondaia de rondaies. En els manuscrits del segle XVIII,
aquesta expressio sol al•ludir a l'autor, i es una manera de diferenciar-lo del copista. Pot
tenir un us semblant en les editions del xix?

35. Nomes n'hi ha tint que no trobam entre les de Samaniego. Son les seguents: I.

VII, x, xv i de la impressio.
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Que sots ab gran traball logra fer

Acomodar-se al gust del estranjer.

Feren bo a no acabar se festa en pau

Cuant salsa dels estrados on Pinsa

Y per fer quedar llutt aquell sarau

Duas o tres arietas va canta

Compostas a la moda de[l] pals.

Seguint el gust y llengo natural

El palmoteo fonc universal

Mes que si fos un musich de Paris,

Y font tan aplaudit aquell gran art

Que enhoramala Pieyel y Mozart.

Lo que va escriure Phedro en bon Had

,Perdra res per estar en mallorqui?

Gran cosa es imitar estrana ploma

Pere millor es escriure ab son idioma.u

I 1'edicio:

«Pero veu ab dolor qu'el seu discurs

No meresque s'aplauso des concurs

Perque imita es Ilenguatje rational;

Cosa fonch qu'a los mes va sebra mal,

Y adhuc fonch judicada per algu

Com a despreci des perlar comu.

Ryan bo a no acabar sa festa en pau

Cuant salsa dels estrados un Pinsa,

Y per fer quedar lluit aquell sarau

Unas cuantas arietas va canta

Compostas a la moda del pais,

Millor que si fos musich de Paris.

Meresque un palmoteo general,

Que enhoramala Pieyel ni Mozart,

Pues encare que es cant fos pobre d'art

Aument dava a sa glbria national.

La Fontaine en frances, Fedro en Had

Escrigueran y Iriarte en castella,

y si alguns pensaments los vull copia,

229
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sera en es meu estil que es mallorqui,

Perque es just y posat ab gran raho

Que aprecii son idioma cada auto. o

Jo mateix he usat aquests darters versos per referir-me a 1'actitud
linguistica de T. Aguilo, i crec que poden continuar tenint aquesta repre-
sentativitat." Nogensmenys, en la comparac16 d'aquests dos fragments
podem veure tambe la dependencia que hi ha entre ells. Encara es mes
accentuada en molts altres passatges.

3.2. Poemes religiosos i satirics

Tomas Aguilo i Cortes va escriure tambe un bon nombre de poemes
religiosos i satirics, fins ara del tot desconeguts. A la Societat Arqueologica
Luliiana, de Palma, la seu actual de la qual es precisament !'antic casal dels
Aguilo, n'hem pogut localitzar dinou, alguns d'atribucio dubtosa, com
veurem, i formen un conjunt for4a interessant. Vegem-ho.

Un primer grup el formen dos llargs poemes en quintets dedicats a
sant Alonso Rodriguez, escrits el 1825, per a les festes de la beatificacio
celebrades a 1'esglesia de Monti-sion de Palma. Ens han arribat en dos
manuscrits, un d'autograf de Tomas Aguilo i Cortes," i !'altre copiat pel
seu fill Aguilo i Forteza." La resta de poemes son tots al ms. 143 del fons

36. Cf. Joan MAS I VIVES, Tomas Aguilo i la Renaixenfa, oRandao, 1 (1975), p. 65;
id., Problematica de la Renaixenfa a Mallorca, «Randao, 22 (1987), p. 60, n. 88.

37. Es tracta dun plec de quatre pagines, tamany foli, a dues columnes per pagina.
Comen4a directament, i no hi ha cap indicacio d'autor.

38. En un volum factici, en octau, que aplega obres publicades i d'alrres manuscrites.
Porta la signatura A 1071 del Eons Aguilo. Conte: Poesias sagradas de D. Tomas Aguuilo i
Cortes (Palma, imprenta a cargo de D. Juan Guasp, 185 1); Gozos diversos por D. Tomas
Aguilo y Cortes, 17 folis manuscrits, lletra de Tomas Aguilo i Forteza; Vida del Beato

Alonso Rodriguez, els dos poemes que ara hem citat al text, copiats en 10 folis amb la
mateixa lletra anterior; Arenga joco-seria o Elogio de nada, dedicada a Nadie. Compuesta

por A. C., 10 folis manuscrits, lletra de T. Aguilo i Cortes; pagines 17-26 de Mes pert
I'avaricios que I'abondos. Entremes en very mallorqui per T. A. y C. (Palma, imprenta de
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Aguilo que no porta indicacions d'autor, pero que recull una bona part de

la seva obra en vers, com tot seguit veurem. Es tracta d'un volumet en

octau, amb folres de pergami, de cent tres folis, que hem numerat ara. Els

rretze darters son en blanc. Els altres, els distribuim en els seg(jents apar-

tats:

A) Foils 2-72: escrits en una unica Iletra de caliigrafia segura i acura-

da. Aquesta Iletra es de Tomas Aguilo i Cortes. Totes les compositions

d'aquests foils son, em sembla, d'atribucio segura. Per multiples raons:

tres dels poemes que conte foren publicats a les Poesias sagradas," i tres

mes copiats per Aguilo i Forteza al volum factici descrit a la nota 35."° A

mes, el nom de T. Aguilo surf al final d'un epitafi a Bartomeu Pou:

uEgregio huic viro optime de se merendi Thomas Aguilonius, civis suus,

suusque addictissimus demirator> ; i el de Tomas en el seguent poema cas-

tella:

<Hallandose el autor desenado de su dama por otro tocayo suyo, escribio

estas

Decimas

Si a Thomases quieres bien

dime ingrata Mariquita

,-que halo to favor me quita?

,.No soy yo Thomas tambien?

[...]»

Esteva Trias, 1851); Fibulas en very mallorqui, edicio del 1846 ja descrita; Baladas

escritas en mallorquin por D. Tomas Aguilo y vertidas al castellano porJose Francisco Vich

(Madrid 1858); Apuntes sobre el orfgen e historia de la Villa de Binisalem, por el Dr. en

ambos derechos Don Juan Jose Amengual (Palma, imprenta y libreria de Juan Colomar,

1863); Correcciones fraternal o notas critical y advertencias pacificas a los dos articulos

publicados por D. Joaquin Maria Bover en los Diarios Constitucionales de Palma del 29 de

abril y dos de agosto del presente arlo (Palma, imprenta y libreria de Estevan Trias,

1839).

39. Villancicos al Sagrado nacimiento de N. S. Jesu Christo, Is. 7v-1lv (cf. Poesias

sagradas, citat, ps. 25-30).

40. Gozos a N. S. del buen camino, Is. 15v-17r, Gozos al dulsisimo nombre de Jesus, Is.

17r-19r, Gozos a la Santa MadreJuana Francisca Fremiot de Chantal, Is. 52-54. Tots son

entre els Gozos diversos por D. Tomas Aguilo y Cortes, citats.
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La majoria de poemes d'aquests foils deuen esser d'entre el 1800 i el
1802; perque aquestes dates hi surten diverses vegades: els Gozos al dulci-
simo nombre de Jesus passaren censura eclesiastica el 2 1 de novembre de
1800 (f. 19 v); un epitafi a un tal Rhadamantho es del 19 d'octubre
de 1801 (f. 36 v); el de Bartomeu Pou, del 19 de maig de 1802 (f. 37 v);
al final d'un poema dedicat a un picapedrer foil, diu que aquest va morir
el juliol de 1802 (f. 45 v), els Gozos a la Santa Madre Juana Francisca
Fremiot de Chantal, citats, diu que foren publicats el 1802 (f. 54 v) i un
acrostic a Maria Manuela Cortes es datat tambe el 1802 (f. 67 r). Aix6
deu voler dir que i'obra que inclouen pertany a un periode de temps
relativament curt; segurament es tracta nomes d'una part de tota la pro-
ducci6 d'Agu116 i Cortes. Tanmateix hi ha nombrosos poemes en castella,
dos epitafis i dos poemes en Had i els poemes catalans que a continuaci6
enumer:

1. Villancico en mallorqui per donar les bones festes: nadala ingenua i
infantil de trenta-dos versos.

2. Himne al Sm. Sagrament, el qual se pot cantar en el matex to de
ooSacris Solemnis». Es traduccio del que solen cantar los dominicos en las
comunions generals.

3. Codolada a un cert llesensiat mo(lJt esporgat d'aires y molt abun-
dant de formatge.

4. Decimas disparatorias: conjunt de sis decimes desbaratades.
5. A un entremes que representaren alguns apasionats, en el qual va fer

paper de dona un en a qui, per la seua disposicio y figura menos li correspo-
nia, y adames, que representd molt mal el seu paper. Codolade.

6. A un tal Pistola, qui se ordend de tonsura y graus esent axf que era
homo de sobrada ignordncia. Gois: seixanta-quatre versos distribuits en vuit
estrofes, totes acabades amb el refrany <<a mi, res de axo me admira,/ si en
Pistola es capella».

7. Altre enigma en mallorqui: setze versos per a una endevinalla pro-
ca4.

8. Satira: seixanta versos, distribuIts en deu seguidillas.
9. A un fadri qui va citar una atlota per casar-se la qual li va fugir.

Satira: cinquanta-sis versos, en vuit estrofes. Totes repeteixen al final el
refrany: <Ay, dimontre de Juanet!»
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10. Disparatori : set decimes desbaratades.

11. En es vent de se tramuntana posterior : vint-i-cinc quartets a les

bufes o llufes.

B) Foils I i 73-82r. Son d'una altra lletra , no identificada . El foli I

nomes conte una mena d ' index molt esquematic . Entre el f. 72 i el 73 han

estat estripats , almenys, dos foils. Deis poemes que hi trobam , quatre

Villancicos al Sagrado Nacimiento de Jesus (fs. 73v-81v), datats al 1804,

varen esser publicats a les Poesias sagradas , de T. Aguilo i Cortes. Pei que

fa a la produccio en catala, hi ha tres decimes que podem considerar

atribuibles al nostre autor.

C) Foils 82v-84r. Una altra Iletra. Conte nomes un text en castella i

en prosa que titula Pintura del Bayle de Mascara.

D) Foils 84r-90. Una altra Iletra . Comenca amb el Recitado y Aria de

Sn. Josef, el to del qual es identic al de la resta de 1'obra castellana de T.

Aguilo, encara que no Them trobat a cap altre indret. Hi ha tambe una

Carta als collegials i una Codolada , que tambe consideram atribu[bles a T.

Aguilo.

Segons veiem en el conjunt de poemes que podem recuperar en

aquests manuscrits , Tomas Aguilo i Cortes empra el catala, sempre molt

dialectal , en composicions religioses de caracter popular i en poemes satiri-

co-burlescos . En canvi , escriu en castella i en llati, a mes de peces sem-

blants a les catalanes , obres mes cultes, sobretot poemes religiosos de to

serios i solemne , sovint musicats . Centrem-nos , pero , en la produccio

catalana . Els tres poemes religiosos originals que hem citat -els de sant

Alonso Rodriguez i la nadala, exceptuam ara la taduccio de 1'Himne al

Santrssim sagrament- son practicament improvisacions : en un cas per a

felicitar el Nadal , i en els altres per a contribuir a unes festes concretes. Hi

destaca el caracter ingenu, un poc naif i tot. Per explicar la vida d'Alonso

Rodriguez se serveix , primer , d'un desvalgut diable que conta la ineficacia

de les seves temptations i, sobretot , que fa riure el lector amb una caracte-

rirzacio topica, basada en la impotencia de la seva rabia inofensiva que pot

procedir directament del mon dels pastorells i de les altres representations

reatrals nadalenques . Aquest to es mante en 1'altre poema , protagonitzat

per l'angel , guardia del sant . Pei que fa als poemes satirics, s'inscriuen en

on corrent de literatura popular molt abundos durant el segle XVIII i
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comencament del XIX. Les decimes desbaratades i les ocodolades infa-

matories», en la terminologia de Miquel dels Sants Oliver,' tots dos

generes ben representats aquf, en son potser els mes caracterfstics. Tambe

els poemes escatologics. Tanmateix els millors encerts els obte en les sati-

res. Es tracta de poemes que procedeixen directament del model de les

can4ons o letrillas barroques castellanes, que s'havien seguit conreant

abundosament al llarg del segle XVIII. Concretament, el model mes directe

es Cadalso, que en algun cas es imitat directament. Ho podem comprovar

amb la reproduccio d'una de les compositions d'Aguilo:

Satira

Que unas cosas tals se fan,

que may se averigueran,

jo ja u crec,

pero que tal sort de viura

5 no sia cosa de riura,

jo no u flee.

Que rot fadri enamorat

voldria ja set casat,

jo ja u crec,

10 pero que las mes vegades

qued en ses vases tirades,

jo no u nec.

Que una fadrina se casa

sols per sortir de se casa,

15 jo ja u crec,

pero que, quant se-n ana,

hei fes contes torna,

jo no u nec.

Que on fadri qui 1'an burlat

20 roman conf.is y enutjat,

jo ja u c rec ,

41. Cf. M. S. OLIVER , La literatura en Mallorca ( Montserrat 1988), p. 72.
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pero, quant fa es desentes,

se creguen que no n'es res,

jo no u nec.

25 Que una dona prest se embaula,

donant segura paraula,

jo ja u crec,

pero que , quant ve s ' estrena,

romangue com una pena,

30 jo no u nec.

Que diga que hey a guanat

un fadri qui Fan burlat,

jo ja u crec,

pero que no estim se dona

35 mes que rebre enhorabona,

jo no u nec.

Que Bona de tal tamany

pens casar-se dins un any,

jojaucrec,

40 pero, que en tota se plata,

no romangue sempre beata.

jo no u nec.

Que diga fort un fadri

no vui qui no hem vol a mi»,

45 jo ja u crec,

pero que din[s] quatre dia[s]

no li torn fer moxonias,

jo no a nec.

Que's serf enrevenada

50 una fadrina irritada,

jo ja u crec,

mes que no venga a parar

en so que va rebutjar,

jo no u nec.

235

55 Que dos cors qui es son volguts
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se sian desavenguts,

jo ja u crec,

empero que no vejeu

compondre-se emb una creu
60 jo no u nec.

Que, Sens dubte , remet a les Letrillas satiricas , imitando el estilo de
Gongora i Quevedo , del poeta gadita , que tenen identic esquerna metric i
gairebe els mateixos refranys . Per exemple la que diu:

Que de la viuda un gemido
Por la muerte del marido,
Ya lo veo;

Pero que ella no se ria
Si orro se ofrece en el dia.
No lo creo.

1...]1'

En canvi, els registres mes seriosos i cultes que podem trobar en aquest
autor son totalment absents en la produccio catalana del nostre Aguilo. En
conjunt, pero, la seva obra satfrica; un altre cop ens el mostra com un
escriptor enginyos que sap utilitzar amb agilitat els registres colioquials de
la llengua.

3.3. L'entremes eMes perd l'avaricios que l'abondoss

Tambe amb les seves inicials, Aguilo va publicar un entremes, Mes
pert l'avaricios que l'abondos." Ho va fer el 185 1, quart tenia mes de
setanta-cinc anys, i hom no ha localitzat cap manuscrit autograf ni cap
altra copia d'aquesta obreta. Es tracta d'una peca en un sol acte, polimetri-

42. Un altre poema de Cadalso es gairebe id'entic. Comen4a: «Que an sabio de nral
humor / Llame locura al amor, / Ya lo veo; / Pero que no se enloquezca / Cuando otro humor
prevalezca, / No lo creo.u Cf. Leopoldo Augusto de CUETO, Poetas liricos del siglo Xvtti,
«BAEo, 61, T. I. (Madrid 1869), p. 271.

43. Mes pert 1'avarici6s que l'abondos. Entremes en very mallorqul per D. T. A. y C.
Autor de la Rondaya de Rondayas (Palma, imprenta de Esteva Trias, 1851), 26 ps.
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ca i certament reeixida com a mostra representativa del genere en que

s'inscriu. Pel seu tema, les dificultats dels protagonistes joves per a aconse-

guir portar a terme els seus projectes de matrimoni, contra la voluntat del

tutor de la dama, es pot relacionar tambe amb un entremes de Guillem

Roca i Segui, la Comedia del misser miserable, publicada igualment el

1851." Antoni Serra Campins'S ha tractat amb encert els parallelismes

entre les dues obres, i encara alguna altra com el Sainete des jai Melis, i ha

arribat a la conclusio que Aguilo podia escriure perfectament la seva sense

coneixer les altres, encara que ono deixa d'esser curiosa aquesta coinciden-

cia de terra si consideram la possibilitat de plagi en altres obres

d'Aguilo». Per la meva banda, no tint cap informacio nova sobre aquesta

peca i, per aixb, nomes dire que en aquests moments no sembla fonamen-

tat dubtar de l'atribucio a Aguilo i Cortes. Els entremesos que hem citat no

coincideixen ni en passatges textuals concrets, ni en situacions dramatiques

especifiques, ni en les circumstancies que caracteritzen els protagonistes.

Nom6s hi ha la referencia a un mateix tema, d'altra banda molt topic. Al

capdavall ben poca cosa. La burla central de l'obreta d'Aguilo -el promes,

Chiscos, fent-se el mort mentre que tres cirurgians es preparen per practi-

car-li una grotesea autopsia- no to res a veure amb la de la Comedia del

misser miserable -la simulacio del criat Atach per aparentar que es un

home sic i opulent- i aquest factor les converteix en dues obres radical-

merit diferents.

4. CONCLUSIO

Aixo es tot el que coneixem de l'obra catalana de Tomas Aguilo i

Cortes. En conjunt no es gens ambiciosa i s'ha de considerar corn una

expressio mes del polifacetisme d'aquest hisendat de professio poc defini-

da. Tambe ho son la mtisica, la pintura, les matematiques, la cosmografia

o la literatura d'expressio castellana i liatina. No fa un us excessivament

44. Comedia del misser miserable (Palma , impremta d'Esteva Trias , 1851), 31 ps.

45. Antoni SERRA CAMPINS, El teatre burlesc, op . cit., ps. 54-55, 191-192 i 200-

201.

46. Ibid., p. 55.
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culte de la llengua propia i els ambits literaris en que l'empra son aquells
en que encara no s'ha produit una regressio important. Es cert que assaja
generes tan diversos com la prosa narrativa i didactica, el teatre i la poesia
satirica i religiosa, pero el catala nomes li serveix per a fer riure, per a
ensenyar o per a influir ideologicament. Tampoc no li trobam manifesta-
cions explicates de caracter diguem-ne pre-renaixentista. L'adhesio senti-
mental al mallorqui que hem vist a les faules la podriem documentar
tambe en altres autors populistes. En aquest sentit es un representant ben
arquetipic d'aquest sector de la literatura de la seva epoca.

Pel que fa a les caracteristiques internes d'aquesta obra, el seu es un
catala estrictament dialectal, pero molt expressiu, especialment a causa de
1'abundor de frases fetes i de la riquesa de lexic en general. Aixo es cert Cant
per a la Rondaia de rondaies com per a la resta de la seva producc16 en vets
i en prosa. En un altre ordre de coses, hi destaquen sempre els trets
humoristics. Cerca 1'enginy en 1'acudit, en la caricatura o en 1'adequacio
del seu estil a les situacions colioquials que planteja i vol que el seu lector,
al qual sempre to present, reconegui aquestes situacions i aquest llenguatge
com a propis. Al mateix temps, pero, preten que hom identifiqui facil-
ment el merit que correspon a l'escriptor i per aixo accentua les particulari-
tats de la llengua i la sotmet a autentics exercicis retorics. Ho fa sense
sortir-se mai dels limits que li marquen, d'una banda, el registre linguistic
en que se situa i, de l'altra, 1'eficacia immediata que persegueix. Es precisa-
ment a partir de la valoracio d'aquests trets que cal que el recuperem per a
la nostra historia cultural.
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