
GAYA: POESIA DE M. FERRA

escriptor de crisi no 6s ni un mer neoclassic ni, de !lluny, 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 cbmode i, al mateix

temps, prou suggeridor. Puigblanch no 6s 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 co-

muners (recordem Quintana i Martinez de la Rosa) i per 1'Edat mitjana (eks

el primer poeta que cita els trobadors ?), copia 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 Ilibre de Jardf no t6 cap interes ; tot al contrari : les aportacions s6n

noinbroses i ben considerables. Si m'he excedit en la part m6s o menys dis-

cutible .ha estat perque el fibre 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 m6s representatives de la cultura

catalana de la primera meitat del segle xlx.
Joaquim MOLAS

MIQUEL GAYA : La poesia de Miquel Ferra. [Proleg de MIQuEL BATLLORI, S. I.]

Barcelona, Editorial Barcino, 1960 [1961]. 78 pags. (aPublicacions de La

Revista•, Segona serie, 32.)

Hem d'agrair al poeta Miquel Gaya que hagi dedicat un llibret a la me-

mbria de l'oblidat escriptor Miquel Ferra, ni tan bo com Gaya diu ni tan

dolent com 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 - prow que ho advertiia el lector -, d'altres peces

seves que haurien d'6sser tamb6 estudiades. Amb aquest modestfssim 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, m6s ben meditat i m6s definitivament elaborat, hauriem

aconseguit la nostra millor ambici6 [...]n (pag. ii).

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 irnicament, 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 solitudD (pa-

gines 39-42), poeta maria (pags. 43-52), paisatgista (pags. 53-61) i elegiac

(pags. 63-75). A manera d'introducci6 hom d6na dos capitols, titulats Evocaci6

pdstuma (pags. 13-17) i Les directrius esUtiques (pags. 19-26), ineomplet el

segon i molt discutible el primer. Creiem fora de hoc 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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el que compta es el que n'ha pensat la critica seriosa, ja des d'abans de la
seva mort. En el capitol destinat a estudiar la poetica d'En Ferry hom uti-
litza nomes els seus prolegs, sense acudir als articles i conferencies, amb el
pretext, incomprensible en un critic conscient, de la dificultat de consultar-los.

Hauria estat bo que Gaya ens fornfs una bibliogratia de les obres poetiques
de Miquel Ferry posteriors a A mig camf (Barcelona 1926), publicades ten
reculls antoldgics o en fulls d'escassa circulacio. (pag. 30).

Prefeririem que Gaya en una altra ocasi6 suprimis les allusions mes o
menys dissimulades als poetes innovadors que fan .simples cabrioles a faire,
vols d'exploracio pels aires enrarits o dels paisatges Grins d'ou hom no pot
tornar sin6 amb les mans buides. (pag. 60). Per altra banda, creiem que ni
Baudelaire ni Moreas no se sentirien gaire felicos si sabien que hom els ano-
mena parnassians (pag. 63). En dues ocasions tambe (paps. 5o n. i 59) horn
anomena hendecasillabs els decasillabs italians.

El Ilibre es editat amb pulcritud, per6 encara ihi hem pogut observar al-
gunes errades : sotmks (pag. S), donessin (ibid.), capdals (pag. 9), oscurltat
(pag. 47), etc. Hem lha canviat Ileugerament el titol original de dues de les
obres citades : en la Corona poc'tica a la Verge de Lluc (citada a la pag. 49 n.),
es escrit tMare de Deu dc en comptes de =Mare-de-Dcu de Lluch, ; en
parlar del llibre de Tons i Maroto, Flors d'ametler (pag. 56 n.), hom cita
tFlors d'ametllers, tot i que a la pag. 55 apareix dues vegades ametlerar.
Alguns dels versos citats de Ferry son alterats, segurament per inadvertencia ;
per exemple : tdels cingles gegantins., en comptes de tde cingles gegantinss ;'

cada atzar del joc se l'enduu tota•, en comptes de t1 cada atzar del joc
se la'n du tota. ;' a la pag. 49 hom cita tentrar dins 1'anima I tota la pau
de Lluc., com si fossin dos versos complets, be que a l'original, tentrar dins
l'aninlai es tsentir-me entrar dins 1'aninlas ;3 a la pag. 50, linia 4, hem cita

el vers ten l'ona dels benefits records., que, segons el text de Ferry, hauria

d'esser t... en 1'ona I dels benefits records..'

Josep 11IASSOT i MUNTANriz

JOAN AMIDES : Folklore de Catalunya . Vol. I : Rondallfstica ( Rondalles - Tra-

dicions - Llegendes ). - Vol. II : Canyoner (Canyons - Refranys - Ende-

vinalles ). Barcelona , Editorial Selecta, [1950- 1951 ]. 1602 + 1398 pugs. (tBi-
blioteca Perenne s, XIII, XV.)

Joan Amades, traspassat recentment a Barcelona, l'any 1959, desenrotlla
durant tota la seva vida una gran activitat en la recollida de materials folk-

ldrics, que publica en nombrosos llibres i articles, dels quals ens manca encara

una bibliografia completa.' No podem escatimar elogis a l'obra d'Amades en

1. Pag. 49. Cf. Corona poetica... a la Mare-de-Ddu de Lluch (Mallor(a 1934), 51.
z. Pag. 6o. Cf. MIQUEL FERRA, A mig cams (Barcelona 1920), 105.
3. Cf. Corona poetica, 52.
4. Cf. ibid.
1. Entre les obres mes conegudes podem citar : Les cent Inillort cannons de

Nbdal (Barcelona 1949) ; Les cent millors canyons populars (Barcelona 1948) ; Els

cent millors romanyos catalans (Barcelona 1955) ; Els Goigs (Barcelona 1947), 2 vols. ;
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