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Aquest llibre to el propusit de reivindicar Espronceda de l'acusacio d'haver
imitat Byron. Per a provar aquesta tesi, el Sr. Pujals ens presenta treballs
parallels sobre la vida i les obres de Byron i Espronceda i un estudi comparatiu
dels dos poetes. La prinnera part conte llurs biografics : totes dues son fetes
amb competencia, pero no aporten cap novetat, 1, a mes a mes, la de Byron
deixa contpletanlent de banda el delicat problema de les relacions del poeta
amb la seva gernlanastra Augusta, prescindint del qual resulta dificil -gaireb6
impossible - de comprendre la seva vida. La segona part, que ens porta fins
a mig llibre, resuineix la produccio literaria, primer de Byron, despres d'Es-
pronceda. La tercera esta dedicada a establir les diferencies, taut pcl que fa
a la vida coin a l'obra, que existeixen entre els dos escriptors.

Cal dubtar de ]a utilitat d'aquesta inena d'estudis. Conn adnnet el mateix
autor, la confrontacio de les biografics de dos escriptors es una puerilitat ;
i adhuc la comparacio detallada de tota l'obra, tan diversa, do Byron i d'Es-
pronceda no to gaire valor critic. Aixi trobo mal enfocat el problema. Pujals
parla inassa de les coses que en els dos poetes no son comparables (forcosalnent
n'hi ]na moltes), en hoc de fixar 1'atencio sobre les afinitats. I la seccio inks
reeixida del llibre, la que tracta de la concepcio del nnon que tenen tots dos
poetes, no intenta distingir suficientnnent entre el que es tipic del ronnanticisnne
en general i el que es pot qualificar de byronia.

El Sr. Pujals reacciona justannent contra la posicio do Churchman
(RHi, XX, 19o9), que es connplaia a trobar imitacions de Byron arreu de l'obra
d'Espronceda, i en el capitol xxiii - per altra part massa esqueunstic -, sobre
.Supuestas innitaciones,, destrueix el fonanicnt d'alguns casos concrcts defen-
sats per Churchman. Pero no es fixa en el problenia essencial, que no es el
que Byron fou en si, sino el que ell represents en el nnon, i sobretot a Paris.
I)'aquest Byron d'annbient geganti i satanic, Pujals no ens en din res. Jo cree
que ]a forunacio general i l'estil literari d'Espronceda eren independents de
Byron, pero que l'actitud de rebellia tan caracteristica que apareix en la seva
obra nnadura es sbyronisi nen nibs o nnnenys conscient. I si fora d'aix6 la major
part de ]a seva poesia no pren de Tangles ones que vaguer, suggerinnents tenna-
tics - The Corsair : El Pirata -, Don Juan deixa en el Diablo blundo el rastre
d'un estil deliberadament descurat i d'una ironia que oferia una nova direcci6,
tallada prematurament per la wort, dins l'obra d'Espronceda.

Trobo, doncs, que el Sr. Pujals ens ha, donat tres llibres en un, i, malgrat
]a seva extensi6 i 1'evident cura amb que esta escrit, cap de les parts no 6s
realment adequada, i el conjunt es diftis i desproporcionat. La que potser to
mes valor per al lector espanyol es la que cs dedicada a Byron, que si be es
convencional i en alguns aspectes incompleta - i no del tot Iliure d'inexactituds
(les gags. 469-7o revelen, per exemple, un cert desconeixement de ]a metrica
anglesa) -, podria servir per a fer coneixer a Espanya un poeta mes citat que
llegit. El probleina de Byron i Espronceda, pero, resta sense resoldre.
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