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ENRIC JARDf : Antoni Puigblanch . Els precedents de la Renaixenya . Prdleg
de JORDI RUB16 i BALAGUER . Barcelona , Editorial . Aedos s, 1960. XXIX + (3)
+ 366 pags. ( eBiblioteca Biografica Catalana ., XXIL)

Aquest llibre d'Enric Jardi es el primer estudi de conjunt , vast i prou
estructurat , de la complexa figura d'Antoni Puigblanch . Consta de dues parts,
d'extensio i d'interes ben desiguals . Basicament , la primera tracta de la vida
de l'escriptor mataroni i conte nombroses dades inedites i importants , extretes de documents d'arxiu , de papers intims, de publicacions coetanies i dels
Ilibres del biografiat. Resten encara algunes llacunes - primera vocacio
eclesiastica , formacio universitaria , etc. -, pero les linies generals del comportament vital de Puigblanch, altiu i esquerp, torturat i abocat al fracas mes
absolut , son trasades amb forca precisio . En aquesta part , que, stns dubte,
conte les aportacions mes originals i mes decisives , trobem alguns punts que
son millorables . Aixi, sembla que els dubtes que Jardi formula sobre la data
de naixenca ( pags. 19-20 , 23, 55) son excessius : la partida descoberta per
Joaquim Rubio i Ors, i reproduida en facsimil , resol les possibles vacillations
derivades de testimoniatges insegurs com son 1 ' acta de defuncio o el record
d'un amic anomenat Albanell . D'altra banda , hi trobem un exces de digressions histdriques , massa generals i massa conegudes . Algunes, corn les relatives a la Cartoixa de 11lontalegre ( pags. 37 -9), son inoportunes . D'altres, que
tendeixen a situar els fets o les reactions de Puigblanch dins llur context,
son massa prolixes i, molt sovint, obstaculitzen la marxa de la narracio.
Sembla que algunes haurien pogut esser suprimides ; d'altres, molt reduides ;
algunes, finalment, posades en nota a pen de pagina . Aixi mateix, cal remarcar
que Jardi no ha extret dels Opzisculos gramdtico - satfricos tot el material que
hauria pogut extreure ' n, i que d6na sempre el nom de 1'autor i el titol de
l'obra en fer les referencies bibliografiques , perb que, molt sovint , oblida
de donar- nos-en la pagina.
La segona part tracta de l'obra , i no ofereix la mateixa solidesa i la mateixa novetat . En primer lloc, aquest estudi , que consta de dos capitols, dedicats, respectivament , a l'obra escrita en llengua castellana i a l'escrita en
llengua catalana , no es fet d'una manera sistematica . Aixf, trobem que La Inquisici6n sin mdscara , la intervencio en la versio catalana de Lo Nou Testament, els Opiisculos gramdtico -satfricos i el tractat sobre Las antiguas Inonedas
celtibericas son estudiats en els capitols vi, xii i xIv de la primera part, i no,
com hauria estat mes ldgic, en els capitols de la segona . Hi trobem a faltar
tambe una classificacio de l'obra puigblanquina per generes ; un resum del
contingut de cada obra , o de cada projecte d'obra ; una exposicio minuciosa
de les idees i de les fonts utilitzades . En suma : un estudi comprensiu que
ens hagues fet veure fins a quin punt 1 ' escriptor mataroni es trobava vinculat
al seu temps , i fins a quin punt adopts actituds noves.
Per a nosaltres , el capitol mes interessant d'aquesta segona part havia
d'esser el dedicat a l'obra poetica escrita en llengua catalana . Apressem-nos,
peril, a dir que ens ha decebut . Les considerations sobre 1'interes de Puigblanch
per la llengua catalana son prou interessants , peril no son del tot completes.
Contra el que Jardi suposa, les Observaciones sobre la lengua catalana foren
escrites durant el segon exili ; aquesta dataci6 coincideix amb els anys de
redaccio de Les Comunitats de Castella i amb els de mecenatge de Ferrer de las
289

IOAQUIM MOLAS

Navas, entre els papers del qual Miquel i Verges troba el text en giiesti6.
Gosaria dir que el problema de I'atribuci6 de Lo Temple de la Gloria al nostre
Antoni Puigblanch no queda tampoc resolt. En efecte : els arguments que
Jardi, tot seguint el Dr. Rubio, proposa per a negar-li la paternitat son els
se-dents : i) hom no ha trobat el menor indici de Lo Temple entre els papers
Intims conservats a la Biblioteca Nacional de Madrid ; aixd, creuen els esmentats erudits, es inexplicable tractant-se d'un autor que guardava zelosament els papers mes insignificants i mes intranscendents ; 2) Jardi l'exposa
amb els mateixos mots del Dr. Rubio : atots els versos, no de circumstancies
i en catala que hi ha de Puigblanch als mss. de Madrid, son alexandrins.
Lo Temple de la Gloria es en octaves reials. No es aquesta Tunica cosa que
no em permete d'acceptar la seva atribuci6. Es l'estil, el to, certa flonjor emotional, els detonants castellanismes que 'hi detectem, la pobresa de rimes,
sempre planes, mentre les 'Comunitats' i el poema de les Canaries ... prefereixen les agudes, l'us del 'llur' mal emprat, es cert, sovint per Puigblanch,
pero que no recordo haver trobat ni una vegada al Temple de la Gloria..
Em temo que aquests dos arguments no s6n, ni de Iluny, decisius. En efecte
I) es aprioristic de creure que els papers conservats a la Nacional de Madrid
contenen la totalitat del que Puigblanch va escriure ; si no d'altres fets, els
atzars de la vida del nostre escriptor i, al mateix temps, la dels sews papers
ens haurien d'obligar a esser mes cauts. Peril hi ha mes : hom 'ha trobat
papers segurs de Puigblanch en d'altres indrets, com les Observaciones sobre
la lengua catalana. Mes encara : es indubtable que per Catalunya va cOrrer
una cdpia de Les Comunitats, en un grau d'elaboracio mes avancat del que
traeixen els esborranys de Madrid, que actualment desconeixem. Doves be :
aquesta copia contenia una estrofa que no he sabut trobar entre cls papers
de Madrid (.En ell tambe escrigueren los gayos trobadors., etc.). Si hom
accepta l'argument del Dr. Rubio i de Jardf com a decisiu, aquests fets no
tenen explicacio plausible. 2) com die mes avail, tree que tots els alexandrins
conservats a la Nacional de Madrid pertanyen a an mateix poema (o, a tot
estirar, a dos) ; aixi, doncs, no sembla que la diferencia de metre entre 1'obra
segura de Puigblanch i Lo Temple sigui un bon argument. Hi ha, ks cert,
una gran diferencia d'estil entre Pun i l'altre ; peril aquest nou argument,
reduit a ell mateix, no sembla prou decisiu. Un autor i no pot canviar els
seus esquemes d'estil amb el temps ? El Bernat Metge del Libre de Fortuna
es el mateix Bernat Metge de Lo Somni ?
Tot plegat no vol dir que jo cregui que Lo Temple sigui obra d'Antoni
Puigblanch, ans, simplement, que els arguments proposats pel Dr. Rubio i
per Jardi no sbn del tot convincents. Crec que cal replantejar la giiesti6.
Se que el Dr. J. M. Batista i Roca, de la Universitat de Cambridge, hi treballa
actualment. Caldra esperar-ne, doncs, els resultats abans de pronunciar-se
definitivament. Voldria, peril, indicar un possible cami, que no se si Enric
Jardi ha tingut en compte. Almenys, no en diu res. A la pa,-. 25, quan
reconstrueix l'arbre genealdgic d'Antoni Puigblanch, nota que un oncle d'aquest,
per part de pare, Josep Puig, es casa amb una tia, per part de mare, Antdnia
Blanch, i que el matrimoni tingue onze -fills. Doncs be : i algun d'aquests onze
fills, que duien, com el nostre Antoni, els cognoms de Puig i de Blanch, es
digu6 Ignasi ? Aquesta altra familia Puig i Blanch, i tingue alguna relaci6
amb Vic? Una investigaci6 als arxius d'aquesta poblaci6, on, segons Pers
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i Ramona, el canonge Ripoll trobi el manuscrit de Lo Temple i on el suposat
Ignasi Puigblanch morf, Z donaria algun resultat positiu?
L'estudi dels versos en Ilengua catalana, conservats entre els papers de
la Biblioteca Nacional de Madrid i d'atribucio segura, no sembla massa
reeixit. Jardi admet els poemes proposats pel Dr. Rubio, i n'hi afegeix alguns
d'altres. Aixi, el total de poemes puigblanquins fora : i) Les Comunitats de
C astella ; 2) un poema sobre les llibertats angleses ; 3) un poema sobre la
historia contemporania d'Espanya, que contindria atacs durfssims contra
Ferran VII ; 4) un poema sobre les illes Canaries ; 5) Al primer dia que despres
d'haver pant vingud a la taula la senyora Pubilla; 6) Epitafi per posar at
tiumbol del senyor Art6s en to seu enterro; 7) Oda a la superstici6 (citada per
Torres i Amat, avui perduda).
A les pogs. 289-9o Jardi ens dona una llarga si rie de versos que pertanyen
a Les Coimunitats, .tot i que tenim algun dubtes, aclareix, .de si els donem
en 1'ordre que volia el nostre biografiat. Hem dit que tampoc no estem segurs
- malgrat que apareixen sense solucio de continultat - que les darreres estrofes pertanyin a la mateixa composicios (pags. 288-9). En el manuscrit,
molts d'aquests versos o grups de versos son entrats per un guionet, la qual
cosa ens indica clarament llur interdependencia. Puigblanch devia prendre
nota dels versos a mesura que se li anaven oferint ; aixi, no cal dubtar que
som davant un grup de versos, de fragments d'estrofa i d'estrofes senceres
barrejats sense cap ordre. L'ordre, si en algun cas existia, i crec que si, es
trobava, no sobre el paper, ans en la imaginaci6 de l'autor. No ^s aconsellable, doncs, de donar-los corn Jardi els dona formant un cos unic. En el
proleg, el Dr. Rubio proposa un ordre de certes estrofes que crec que cal
acceptar sense reserves (pag. xxvili, n. io). Aixi mateix, trobem alguns liens
errors de transcripcio ; per exemple, monstria i no Imostria (v. 2), sedent i no
redent (v. 5), rebola i no rebrota (v. 6), etc. En un cas, dos versos es converteixen en un : .no habentlo sostingut favorable to cel I quant baix lo rcalista
lo patriot doinats, i no •no havent-lo sostingut to patriot domats (v. 30).
Crec que es un bon criteri d'escollir la llig6 dels versos recordats per Muns
el 1842, que, segons sembla, pertanyen a una copia mes elaborada, contra la
que els papers de Madrid ens ofereixen.
Aquests versos son, no pas el poema en la seva totalitat, ans una mera
introduccio, de la qual sembla que podriem deduir sense gaire esfors el tema
general del poema : la lluita que la llibertat soste contra la tirania, exemplificada per les comunitats castellanes i recolzada en els fets coetanis davant
els quals el pocta havia pres posicions. Per consegiient, es logic de pensar
que cls fragments 2 i 3, que Jardi dona corn a peces autonomes, no son
mes que fragments d'alguns dels cants de qut el poema devia constar. Els indicis fan creure que cal situar la data de redaccio despros del 1823 i abans
del 1832. Altrament, Z quina relacio tenia el poema sobre les illes Canaries
amb aquest poema de Les Comunitats (es a dir : amb els fragments 1, 2 i 3) ?
Z En formava un cant? Z O era realment un poema nou? De moment, no
sabria pas que contestar a aquestes preguntes. Finalment, crec que es arriscat
de creure que el poema 7 es escrit en Ilengua catalana . Els mots de Torres i
Amat, que serveixen de base a una tal suposici6, son massa ambigus perqu8
resultin decisius.
Les dues parts que acabem d'examinar son precedides d'un primer capitol,
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molt interessant, on Jardi, tot utilitzant testimonis coetanis, ens traca ley
linies mestres de la figura f]sica i moral de Puigblanch, aalta, seca i cogitabunda,, i completades amb un altre, molt desigual, on intents de donar-nos
un resum de la literatura vuitcentista catalana anterior al 1859, i de situar-nos-hi
hi notem
el nostre escriptor. Hi repetcix idees molt conegudes i pot precises, i
certes falles d'informacio. Aixi, per exemple, veiem que Jardi oblida tota la
literatura catalana produida des del final del scgle xviii fins al IS33, que
Ribes,
compta amb figures tan interessants coin les d'Ignasi Ferreres, Miquel
Contra
etc.
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Josep
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Vicens
Jaume Vada, el barn de Malda,
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escriptor de crisi no es ni un mer neoclassic ni, de 11uny, un romantic, peril
participa, amb menor o major grau, de caracteristiques de Pun i de l'altre.
Com designar-lo ? Sembla que el terme pre-romantic resulta comode i, al mateix
temps, prou suggeridor. Puigblanch no es un romantic ; ara : al costat de
caracteristiques netament neoclassiques - racionalisme, deisme, vasta cultura
classica, afeccions gramaticals, satiriques i polemiques -, n'ofereix d'altres
que ja insinuen la nova espiritualitat : liberalisme, interes pel terra dels comuners (recordem Quintana i Martinez de la Rosa) i per I'Edat mitjana (les
el primer poeta que cita cls trobadors ?), cbpia de la decima recitada per
Zorrilla en 1'enterrament de Larra (Jardi, 268).
No voldria que les reserves que acabo de formular fessin pensar al lector
que el llibre de Jardi no to cap interes ; tot al contrari : les aportacions s6n
nombroses i ben considerables. Si m'he excedit en la part mes o menys discutible ha estat perque el Ilibre sera, durant molts d'anys, el punt de referencia
obligat per a tots aquells estudiosos que intentaran de comprendre Antoni
Puigblanch, sens dubte una de les figures mes representatives de la cultura
catalana de la primera meitat del segle xix.

Joaquim Moans

MIQUEI. GAYA : La poesia de Miquel Ferrel. [Pr6leg de MIQUE4 BATLLGRI, S. I.]
Barcelona, Editorial Barcino, 1960 [1961]. 78 pags. (aPublicacions de La
Revistax, Segona serie, 32.)
Hem d'agrair al poeta Miquel Gaya que hagi dedicat un llibret a la memdria de l'oblidat escriptor Miquel Ferra, ni tan bo com Gaya diu ni tan
dolent cons per a esser bandejat d'antologies historiques de la nostra poesia,
com d'altres han fet. Des del principi l'autor ens adverteix sincerament de
les limitacions del seu assaig : :Sense voler donar a aquest breu i superficial
estudi cap caire exhaustiu ni, encara menys, definitiu, hem intentat d'agrupar
en diversos temes alguns dels aspectes essencials en la poesia de Miquel
Ferra [...]. Resten, encara - prou que ho advertira el lector -, d'altres peces
seves que haurien d'esser tambe estudiades. Amb aquest modestissim treball
nomes hem pretes d'obrir un sole, que ofrenem als devots del nostre liric,
ensems amb els vagues suggeriments que tal vegada hagim pogut apuntar
al llarg d'aquestes pagines. Si la seva lectura arriba a suscitar, com un ferment,
algun nou estudi, mes ben meditat i mes definitivament elaborat, haurfem
aconseguit la nostra millor ambici6 [...]. (pag. 21).
Com hom pot observar, dels dos aspectes en que acostumem a dividir
1'obra poetica per a la seva analisi -el significant i el significat -, Gaya
estudia unicament, i encara d'una manera fragmentaria, el segon. Trobem en
sengles capitols, retolats poeticament, els temes de Ferra poeta nadalenc
(pags. 27-38), poeta contemplatiu, aenamorat del pensament i de la solitude (pagines 39-42), poeta maria (pags. 43-52), paisatgista (pa.-s. 53-61) i elegiac
(pags. 63-75). A manera d'introducci6 hom d6na dos capitols, titulats Evocaci6
pdstuma (pags. 13-17) i Les directrius este'tiques (pags. 19-26), ineomplet el
segon i molt discutible el primer. Creiem fora de lloc de repetir, com en
1'Evocaci6, els elogis fets en la premsa diaria a la mort de Ferra, tots ells
de circumstancies, i en bona part dels casos fets per persones incompetents ;
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