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Oportuna, molt oportuna l’edició d’aquest llibre per part de Punctum. De la col·lec-
ció «El vuit-cents» ja n’han aparegut 13 títols, tots de molta utilitat i acuradament
editats, l’últim dels quals és el que ara ens ocupa. Especial valor tenen els estricta-
ment memorialístics del XIX, del tot imprescindibles: els Escrits autobiogràfics, de
Josep Yxart, els Records, de Pere Aldavert, o la correspondència inèdita de Marià
Aguiló o entre Guimerà i Jaume Ramon i Vidales. Són aportacions imprescindibles
perquè és molt escassa la memorialística de personatges del XIX que ha arribat a ser
impresa (Antoni de Bofarull, Jacint Verdaguer, Conrad Roure, Francesc Rierola,
Narcís Oller, Jaume Collell...), sobretot en llibre, perquè si els escrits resten en les
pàgines de publicacions i no s’exhumen, com per sort no és el cas present, resten
perduts en un magma imprès, a voltes del tot introbables. Amb tot aquest material
podrem interpretar molt millor un moviment i uns autors que han estat claus en el
nostre redreçament cultural posterior. Francesc Pelai Briz és, segurament, un dels
creadors i activistes de la Renaixença més desconeguts. Fins fa quatre dies, era habi-
tual citar-lo per Pelagi com a primer llinatge, ni el patronímic no s’escrivia bé. 

En la introducció, Panyella hi fa una minuciosa descripció del procés pel qual van
passar els originals, des de l’oblit i la mera preservació fins a arribar al moment en què
s’han pogut publicar. Els diferents capítols comprenen, per ordre cronològic (1839-
1880), informació sobre la vida, tal com remarca el títol que l’autor hi va preveure, però
parlen molt més de l’entorn i el context en què va viure episodis prou transcendents. El
capítol que abraça els anys 1839-1850, titulat «Ma infantesa», amb l’introductori de
«Mos pares», ocupa més d’una vintena de pàgines i, sense dubte, és el més autobiogrà-
fic. Hi ha anys, com els de 1858, 1865, 1866 i 1867, que mereixen més d’un capítol. 

La majoria de capítols van aparèixer com a articles a les pàgines de «La Ilustra-
ció Catalana». Així, s’hi van anar publicant de març a novembre de 1884 tretze lliu-
raments sota el títol de «Records. Fragments del Llibre de ma vida». La sèrie anà
encapçalada per unes paraules «Al lector» en què, a manera de justificació, deia
entre altres asseveracions que en les pàgines que es publicarien del projectat llibre el
lector «hi trobarà més veritat que bellesa» i que «la fotografia ha pres més peu en
elles que no la retòrica.» Entre els manuscrits, hi havia vuit capítols inèdits dels vint-
i-un de què consta el llibre, és a dir, una tercera part que, de tota manera per l’exten-
sió, vindrien a representar gairebé la meitat de l’original.
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No sempre l’expectativa que creen els epígrafs dels capítols responen als contin-
guts, força vegades es queda curt de mires i, o exposa fets anodins, o passa de biaix
sobre temes conflictius dels quals hauria pogut dir molt més. Per exemple: els detalls
de la coneixença i relació amb Verdaguer, la primera anada a Riells del Fai, les ten-
sions dels Jocs Florals, arribant a les contradiccions (p. 68 i 158) i a la confrontació
amb els felibritges (p. 213). Un altre cas seria el dedicat a Avinyó (p. 124) amb un
bastida històrica innecessària i plena d’inexactituds que tendeix a la digressió sense
aprofundir en la memòria personal. I, encara, crea expectatives en el cas de la possi-
ble intervenció de Milà en la concepció de Canigó (p. 186) que no acaben de donar
els fruits esperats; en canvi, dedica tot un capítol amb estil ditiràmbic a parlar de la
publicació de «La cançó de Lo Pros Bernat» (p. 181-190).

A voltes, la pruïja narrativa dona pàgines com les de la descripció de la batalla de
Wad-Ras, un dels moments estilísticament millors del conjunt, que lliga amb una
sorprenent exaltació de la guerra d’Àfrica i les manifestacions d’eufòria que es
donaren a Barcelona amb el retorn dels voluntaris (p. 75 i 87). O s’aboca a la visió
hiperbòlica de Montserrat i, alhora, comet imprecisions tan flagrants com afirmar
que de Monistrol a Manresa s’hi arribava amb ferrocarril en «uns pocs moments» (p.
94). I quina llàstima l’autocensura imposada en la conversa que mantingué amb
Manuel Milà i Fontanals. Ens podem preguntar on deu haver anat a parar el «gran
tros de la nostra conversa que considero convenient no donar-la a l’estampa».

En canvi, és molt interessant i útil la informació d’època que facilita sobre el
món de l’edició a partir de la persona de Salvador Manero i els detalls de la distribu-
ció de Los trobadors nous (p. 49-50). O les dades poc o gens conegudes sobre l’ator-
gament del 1r premi dels Jocs guanyat per Isabel de Villamartín (p. 70). O, encara,
l’actitud lingüística clara enfront de Víctor Balaguer (p. 85) i sobre l’edició de les
poesies d’Ausiàs March.

Per acabar i referint-nos a aspectes concrets de l’edició, remarquem que és un
encert, com sempre en aquests tipus de llibres, incloure l’índex de noms, que facilita
la consulta puntual dels continguts. Hi trobem notes de gran vàlua, com la 62, en què
Panyella dona molts detalls de la traducció que Briz féu de Mireia (p. 69). Ara bé, en
la constant de documentar informacions a peu de pàgina, a voltes fins a extrems dis-
cutiblement necessaris, trobem a faltar la mateixa propensió a l’aclariment de dades
de personatges, com Pasqual i Cases (p. 144), que hauria de ser Eugeni Pascual i
Casas (Barcelona, 1833-1883), resolt amb una simple consulta a viquipèdia. 

Malgrat les observacions de detall que es puguin fer a Ramon Panyella, creiem
que la seva ha estat una feina d’edició molt acurada i útil. 
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