
______________________LLIBRES

¡Mtesíaiieoelássicai 
pre romàntica

per Jordi Rubió i Balaguer

Edicions 62 van publicant els volums 
que han de formar una antologia de les 
diverses èpoques de la poesia catalana. 
Al núm. 24, J. L. Marfany ens ha donat 
la seva apreciació de la poesia medieval, 
i al núm. 32 la del segle xv ; Joaquim 
Molas, al núm. 41 estudia i exemplifica 
la poesia neoclàssica i pre-romàntica, i 
al núm. 19 la de la Restauració; al 
núm. 28, Joaquim Marco posa damunt 
la taula la poesia popular política del 
segle xix, i Pere Verdaguer, al núm. 37, 
la rossellonesa del segle xx. El conjunt 
captiva per la novetat del plantejament 
i el criteri personal que l’informa.
La lectura i estudi del llibre de Joaquim 
Molas * m’ha fet rumiar molt. Tracta 
d’una època difícil de sintetitzar, i al-
guns dels seus temes, és clar que evolu-
cionats, viuen encara al nostre món. 
D’altres, en canvi, són tan morts avui 
com en realitat ja ho eren quan hi havia 
gent que hi creia. Per a la història de 
Catalunya concretament, aquest període 
representa l’època en la qual el poder 
central porta a terme la desvinculació de 
les antigues estructures catalanes admi-
nistratives i de govern, i intenta unifor-
mar lingüísticament el país amb les al-
tres regions de la monarquia. Al mateix 
temps, la política d’alguns dels ministres 
de la dinastia borbònica va fer possible 
una certa obertura cap a Europa i va 
adoptar mesures que afavorien l’econo-
mia de Catalunya. Si per un costat la 
vida del comerç i de la producció pro-
gressava, per un altre certs aspectes de 
la cultura superior i acadèmica sentien 
impulsos esperançadors, gràcies a la res-
tauració de la Universitat de Barcelona.
E’autor limita cronològicament el seu 
camp de treball entre els anys 1766 i 
1833. Ea primera data assenyala l’en-
trada del comte d’Aranda al govern de 
Carles III. Ea segona és la de la publi-
cació de La Pàtria, de B. C. Aribau. Si 
cercàvem un punt de partida ideològic, 
podríem consignar l’any 1751 amb la 
publicació del primer volum de l’Ency-
clopédie de Diderot i d’Alembert, o del 
Contrat Social i de l’Emile, de Rousseau, 
el 1762, prohibits a Espanya el 1764. Si 
volguéssim partir d’una data important 
per al néoclassicisme a la península, no
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oblidaríem la del primer Discurso sobre 
las tragedias españolas, de Montiano y 
Luyando (1750). La cronologia és un bon 
recurs de classificació, però d’ordinari 
ella sola no explica res. De tota mane-
ra, posat a triar una data que recordés 
un fet històric fecund per al període 
d’aquest volum d’Antologia, tal vegada 
m’hauria decidit pel 1758, any de la crea-
ció de la Junta de Comerç de Barcelona. 
Ella estimulà i dirigí una integració 
cultural i social de transcendència molt 
gran, perquè actuava damunt realitats 
que donaven una certa unifat d’orienta-
ció a les iniciatives a través d’uns temps 
convulsionáis. Aquestes consideracions 
que faig són purament marginals, ja 
que la frontera cronològica en els proble-
mes culturals té només una valor re-
lativa. Com que Molas parla de néoclassi-
cisme i de pre-romanticisme, amb aquests 
termes ja ens situem dins l’ambient li-
terari que vol abraçar.
Es un ambient que evoluciona dins un 
clima de transició. Hi lluiten i interfe-
reixen directives ideològiques contradic-
tòries, que Molas agrupa i vol significar 
sota les etiquetes d’Antic Règim i de 
Crisi de l’Antic Règim. La invasió na-
poleònica fa de línia divisòria. La con-
cisió amb què l’autor ha de formular el 
seu pensament, potser encara afavoreix 
la traça que té a expressar en forma 
quasi paradigmàtica les seves conclu-
sions. No tots, però, acceptaran sense 
reserves la manera com defineix els ele-
ments del muntatge, com l’anomena, del 
moviment cultural de certa entitat de 
l’Antic Règim. Simplificaríem massa si 
crèiem que «el dinamisme econòmic i 
l’optimisme creador de les terres cata-
lanes», l’havien engendrat (no m’agra-
da el fabricat de l’autor). Aquelles, di-
guem-ne, causes no poden pas explicar, 
per exemple, la forta arrel del pensa-
ment que portaren a Itàlia els jesuïtes 
expulsats l’any 1767. I, d’altra banda, 
ño és exacte que ells s’expressessin en 
termes castellans, car prou sap Molas 
que escriviren molt en italià i en llatí. 
Més endavant, l’autor parla de la crisi de 
l’Antic Règim i marca tres caracterís-
tiques especials de la poesia del temps : 
politització en favor o en contra del rè-
gim ; democratització, gràcies a la qual 
les capes populars arriben «fins a es-
borrar en certs aspectes la producció 
culta» ; i ensulsiada del Néoclassicisme. 
Es cert que les tres actituds són obser-
vables a la poesia catalana entre 1808 i

1833, però no són ni les úniques ni les 
sobresortints, ni crec que les puguem 
prendre al peu de la lletra. La literatura 
ha de tenir també en compte actituds 
més frívoles, sobretot parlant de poesia. 
Vull apressar-me a dir que l’autor i edi-
tor de l’antologia tampoc no creu que 
sigui hora de voler precisar en forma 
definitiva, ni de bon tros, quin era el to 
de la nostra poesia en el període que es-
tudia. A la pàgina 12 ens diu noblement 
que la tria «malgrat tot resulta insufi-
cient» i que l’antologia «és molt provi-
sional», però que «pot ésser útil com a 
hipòtesi de treball». Tanmateix, el llibre 
conté tot d’idees noves i també maneres 
d’anomenar coses que no en són tant, 
però que, mirades des de l’observatori 
de l’autor i designades amb expressions 
originals i dinàmiques, obren camins 
poc fressats al qui llegeix : l’optimisme 
creador, el món idealista de l’Antic Rè-
gim, la segregació de corrents literaris, 
el doble exili i l’exili interior, la miti-
ficació i la desmitificació, etc. També 
trobem noms nous o poc coneguts entre 
els autors triats, com els d’Antoni Fer-
rer i Cardona, Soler.i Sans, Joan Ramis, 
tots menorquins ; Vives, el comte d’Aya- 
mans, i composicions desconegudes, com 
per a mi ho eren completament les de 
La Voz del Pueblo.
L’arreplega ha d’haver donat molta fei-
na i preocupació a Joaquim Molas. No 
solament per la baixa qualitat literària 
de gran part dels poemes publicats (.tos-
cos de realització, diu, molts d’ells), sinó 
perquè un crític com ell tan amic dels 
enquadraments que configuren un mo-
ment de la cultura, no crec que s’hagués 
sentit satisfet de debò quan va lliurar el 
manuscrit a l’estampa. L’ha. organitzat 
segons l’esquema ja tradicional en 
aquesta col·lecció : posant els versos de 
cada part èn agrupaments simètrics sota 
una rúbrica que vol expressar el comú 
denominador de les peces publicades. El 
títol sol suggerir i exigir molt més del 
que conté. La lenta paròdia, de. la faula 
tan de repertori de Píram i Tisbe, del 
mallorquí Roca i Seguí, em sembla que 
no mereixia d’ésser posada com a pro-
va de la desmitificació a la qual es de-
dicarien els poetes que volien anar d’a-
cord amb el racionalisme de la Il·lustra-
ció. I tampoc no podem dir que un tal 
procés l’iniciessin ells, perquè ja és típic 
de la poesia burlesca del segle x v ii i 
d’alguns parodistes de La Curiositat Ca-
talana. ¿Es necessari que el lector es
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faci una idea tan migrada del que en 
realitat era la vida erudita a Catalunya 
al xvm amb la lectura del sonet tan 
abarrocat de compliment al bisbe Llo-
renç Despuig, que fou també arquebisbe 
de Tarragona, exhumat per Jordi Car-
bonell, o la dècima contra Caresmar, del 
P. Puig? Al mateix subcapítol, al cos-
tat d’un fragment d’Antoni Orellana, 
l’historiador de la pintura, que ja va 
ésser estudiat fa anys per Xavier de Sa-
las, hi ha uns versos xirois del comte 
d’Ayamans, home ben dotat per a les 
lletres i que diuen que traduí al català 
Las noches lúgubres de Cadalso. Resul-
ta desplaçat a la primera part de l’An-
tologia. A la segona torna a sortir ads-
crit pre-romànticament a un subjectivis-
me «muntat al voltant del tema de l’e-
nyorança». Tot perquè Ayamans escriu, 
des de Madrid, que enyora el bon que- 
mujar, és a dir, el sucar els quartos i 
les ensaïmades a la xocolata. No esçau 
a aquesta insignificant expansió amical 
la rúbrica d’exili interior, i menys po-
sar-la al costat de l’idealisme de Noyalis. 
Els títols que volen indicar el caràcter 
de cada secció, no solament vénen am-
ples a llur contingut, sinó que sovint 
un diria que aquest va per camins dife-
rents. Molas observa amb raó que la poe-
sia d’aquesta època és més «acadèmica i 
llibresca que no pas posseïda d’un liris-
me subjectiu» i que deriva cap als te-
mes narratius, morals o burlescos. Tres 
poemes són posats per a provar-ho : una 
faula ben coneguda del ja citat Roca i 
Seguí, un fragment de poema burlesc 
atribuït a Muns i Serinyà i la versificació 
d’una narració de Sir R. Steele al Spec-
tator d’Addison : la Story of Rhynsault 
and Sapphira, per Joan Soler i Sans, 
de Maó. Pels llargs fragments donats 
a l’Antologia ens fem càrrec de la fide-
litat, i també de la frivolitat amb què 
Soler va executar la seva comesa, però 
el fet d’acudir al Spectator, cercant-hi 
un argument de finalitat moral, no té 
la significació que tindria si l’autor ho 
hagués nascut a Maó l’any 1754, en ple 
domini britànic. Potser té més valor el 
coneixement que Aribau demostrava te-
nir a Barcelona del món literari orien-
tal, a base de William Collins a «El Eu-
ropeo». Traduí una égloga d’aquell, en 
vers castellà. El poema animalista atri-
buït a Muns i Serinyà no hauria d’és-
ser considerat signe típic d’actituds neo-
clàssiques, ja que té dilatats antecedents 
literaris. Muns i Serinyà era home de 
molta més categoria de la que suggereix 
aquell poema, que no crec que sigui 
d’ell. També va ésser de la Sociedad Fi-
losófica, on llegí molts poemes, un dels 
quals diu que Aristòtil era un rancio 
estagirita. Ja de vell, va escriure bastant 
en català i va ésser un dels grans admi-
radors de Chateaubriand a Catalunya. 
Sota la rúbrica poc transparent d’El do-
ble exili, que Molas no té més remei que 
explicar a la pàgina 11, trobem frag-
ments dels poemes Lo temple de la glòria 
i Les Comunitats de Castella, el primer 
dels quals hom havia atribuït a Antoni 
Puigblanch, autor segur del segon. Són 
les peces més nobles d’estil de la col- 
lecció i les úniques d’autèntica origina-
litat. Potser sí que Lo temple fou escrit 
contemporàniament a Les Comunitats 
per un autor ignorat, però no sé veure 
l’acumulació d'elements romàntics que 
Molas hi troba.

Cal tenir també present que la poesia 
feta amb intenció d’arribar als nuclis 
que diríem populars perquè no eren in-
dividualitzats, duia injectada de naixen-
ça tant la nota jocosa com la sentimental. 
Dubto que el llinatge de comentaris i 
de relacions en vers, més destinat a la 
recitació que no pas a la lectura (Milà 
en deia poesia popular escrita), pugui 
ésser enquadrat sense violència en els 
períodes que la història literària agrupa 
en influències o escoles. En realitat, s’es-
capen de tais classificacions perquè te-
nen vida independent i llurs arrels no 
es nodreixen dels corrents de la moda, 
encara que en puguin rebre algun toc. 
Així ho experimentem llegint els ser-
mons de Robreño, en les noves rimades 
ancestrals, manipulant satíricament te-
mes actuals, polítics, religiosos o costu-
mistes, però guiant-se sempre per les 
normes obligades del qui practica l’art 
de guanyar l’aplaudiment d’un públic 
bigarrat. Diu Molas que ha prescindit 
«dels poemes populars que ens han ar-
ribat a través de fulls solts o per tradi-
ció oral». Aquest motiu no té prou con-
sistència, parlant francament, i se’l sal-
ta en el cas Robreño. Hauria fet bé de 
no posar-ne cap. Tenen poca varietat to-
nal. Les Alabances de la vida agresta 
(p. 63), les ha salvades l’editor potser 
perquè no eren conegudes, però les trobo 
convencionals i de mal gust. Les formes 
cultes, no les trobo assimilades, com diu 
Molas, sinó superposades. Als ms. 1183 
i 1493 de la Biblioteca de Catalunya hi 
ha textos que valen tant o més. A la 
tria falta una bona representació de 
la poesia amorosa. No crec que vagi ama-
gada sota de l’eufëmisme Vida cortesana 
o Mite arcàdic.
Joaquim Molas fa al pròleg una síntesi 
de les característiques de la poesia ca-
talana entre 1766 i 1808 : «Encara traeix 
algunes reminiscències barroques..., ofe-
reix bona part de les actituds i tècniques 
del néoclassicisme i fins insinua ja les 
noves del romanticisme». Igual cosa po-
dia dir de la poesia de 1808 a 1833, i en-
cara de bona part de la posterior abans 
del 1859. Els pocs poetes que escrivien 
en català, vivien encara sota la influèn-
cia del Rector de Vallfogona, de Fon- 
tanella i del néoclassicisme espanyol. Si 
Young i Ossian interessaven, era pel 
sentit romàntic que els lectors hi tro-
baven. Lès traduccions o imitacions de 
les tragèdies franceses són localitzades 
al Rosselló i a Menorca en temps que 
políticament vivien una vida cultural di-
ferent de la respirable a la Catalunya 
estricta.
La contribució dels nostres escriptors al 
període acotat en aquest llibre, és de va-
lor molt baix. Joaquim Marco, comen-
tant-la, diu que la lectura de l’Antolo-
gia es «bastant penosa». ¿Hem de fer 
creure al nostre públic que un tal reper-
tori de versificadors, més que de poetes, 
és tot el que Catalunya pot oferir-nos als 
últims anys del segle xvm i al primer 
quart del següent? ¿És que la nostra 
gent d’aquell temps no llegia res, o que 
el país vivia del tot incomunicat ? Certa-
ment, el segle xvm, quant a la poesia, 
és miserable a Catalunya, però a Barce-
lona, ho sabem pels catàlegs de les bi-
blioteques circulants, eren llegits molts 
escriptors forasters, el teatre renovava 
diàriament els seus cartells i VOrfeu de
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Gluck hi fou cantat l’any 1780. Així i 
tot, el nivell dels fulletons dels periò-
dics és lamentable : xarades i endevina-
lles en vers, glosses de temes forçats, 
tribuna oberta a qualsevol rimador, po-
lèmiques versificades... Trobar res en 
català és raríssim. El Pau Treserras 
(Pau dels versos) devia escriuré en cata-
là alguna vegada, per bé que no ho he 
sabut trobar. Tanmateix, tenia fama i 
lectors, i estava cofoi dels seus èxits.
Em dol que el pròleg d’aquest volum 
no permeti comprendre quina era la vi-
bració cultural de Barcelona en el pe-
ríode acotat. Ja sé que havia de parlar 
de la poesia escrita en català, i per tant 
deixaria deliberadament de banda l’al-
tra poesia, catalana també però no es-
crita en la nostra llengua. Comprenc que 
no la publiquin a l’Antologia, però, no 
que sigui silenciada, perquè és mutilar 
una realitat que integrava orgànicament 
la nostra vida cultural. No hauria d’és-
ser negligida en una col·lecció que vol 
«constituir una vasta síntesi textual i 
crítica de la cultura catalana». Puix que 
es tracta d’oferir textos de llengua, és 
clar que havien d’ésser donats els que 
proporcionés en català la recerca de l’e-
ditor, però els comentaris preliminars i 
les notes bio-bibliogràfiques haurien po-
gut posar el lector eñ camí i donar-li una 
idea de la complexitat del problema lin-
güístic, quan l’ús literari del català era 
limitat a la vida privada o a individua-
litats minoritàries. La major part, dels 
escriptors desconfiaven de la viabilitat 
de la llengua materna per a la creació 
literària. Ja feia notar el professor Ama- 
de que no és fàcil d’aconseguir que una 
generació canviï de llengua. Molas no 
oblida pas de citar els Ensayos poéticos 
d’Aribau (1817), la revista «El. Europeo» 
(1823) i els Preludios de mi lira* (1833), 
de Cabanyes, a les Taules cronològiques, 
al costat de La Pàtria d’Aribau. Amb 
els noms d’aquests dos poetes restaria 
justificada la inclusió de les nostres lle-
tres en un estudi sobre el néoclassicisme. 
Aribau i Cabanyes podien anar flanque-
jats pèls noms de López Soler, Renart 
i Arus, Arias de Medrano i Muns i Se-
rinyà com a prova de la superficial adap-
tació a la moda d’escriptors que després 
foren romàntics. Adoptaven els noms 
bucòlics d’Ubariso, Lopecio, Tristan, 
Martilo, Montano... Els protagonistes 
d’aquella aparent escola neoclàssica, en 
realitat només eren epígons, i no pas 
de primer rengle, d’un moviment de 
fronteres bastant indecises. Tots escri-
viren molt més en castellà que en cata-
là, però els hem de tenir presents quan 
estudiem l’època, si volem que la trama 
literària resulti un poc coherent.
Prou sé que elements autoritzats de la 
nova escola nostra d’història literària 
no accepten que, en certs períodes, és 
indispensable de tenir en compte no so-
lament les obres escrites en català, sinó 
algunes d’escrites en castellà. Ningú no 
traurà Guillem de Berguedà de la his-
tòria de la nostra poesia, ni suprimirà 
les obres- en llatí de Ramon Llull i d’Ar-
nau de Vilanova. Igualment tothom 
comprèn que el nostre Renaixement re-
sultaria inexplicable si negligíem l’o-
bra en llatí dels humanistes. El dubte 
entra al segle x v iii. Jo no en tinc. Quan 
el català perd la categoria de lléngua 
ofical i es bandejat de les escoles, ja 
no pot lluitar amb armes iguals que el

castellà, i el fet d’abandonar-lo, del tot 
o en part, no és sempre deserció, sinó 
que pot ésser fill de circumstàncies di-
fícils d’eliminar. Francesc Vallverdú, al 
sèu llibre L’escriptor català i el proble-
ma de la llengua, parla de la diferència 
éntre la decisió d’un escriptor de la Re-
naixença i un de contemporani. Amb 
igual criteri crec que als segles xvm i 
xix, tant en el néoclassicisme com en el 
romanticisme, hem de tenir molt en 
compte la producció en castellà.
No defenso de fer una mena d’amalga-
ma de la literatura produïda en català 
i la produïda en castellà a Catalunya. 
La llengua és el fet diferencial més im-
portant, i del seu triomf depèn la vita-
litat de la creació literària d’un poble. 
El bilingüisme és assecador de la crea-
ció pura. Per això la lírica nosfra que 
compta, vull dir la que és fecunda, va 
emmudir en certs moments, o maldà 
per poder manifestar-se en esféres on no 
arribava la mà coaccionadora. No ex-
cuso el bilingüisme voluntari, però hi 
ha moments que no n’és : em refereixo 
als períodes en què, per raons que no 
cal detallar, el nostre poble no va poder, 
o no va saber, manifestar-se en la llen-
gua pròpia i ho va fer en la manllevada. 
Els historiadors de la nostra cultura han 
d’estudiar aquests defalliments o dese-
quilibris lingüístics. Han de fer-ho ab- 
negadament, i em valc de l’adverbi per-
què hauran de tenir sempre present que, 
tal com deia Pierre Vilar en el seu gran 
llibre La Catalogne dans l’Espagne mo-
derne (I, p. 162 ; I, p. 84 de l’edició 
catalana), «el valor d’una llengua, com 
a fet històric, és el seu ús social». 
A aquest ús aspirem, en el sentit més 
ample del mot, i ens hi anem acostant 
cada dia, però cal reconèixer que fins 
al Gaiter del Llobregat (1842), la pu-
blicació de llibres de literatura en català 
fou molt reduïda. Hi havia bastants re-
culls manuscrits, destinats a l’ús privat. 
Joaquim Molas diu que ha tingut en 
compte els versos que ens han arribat 
a través d’ells igual que els que podem 
llegir estampats, i la tasca d’aplegar-los 
i de triar-los, ja he dit que ha d’haver 
estat àrdua per a l’editor. A la Biblio-
teca Balaguer, a Vilanova, hi ha un ma-
nuscrit de versos d’un rector de Gualba, 
Josep Bahorés i Homs, referent a l’èpo-
ca de l’ocupació francesa, del qual hau-
ria potser pogut treure alguna cosa pu-
blicable. A la Biblioteca de Catalunya, 
l’examen detingut del fons Renart i 
Arús li hauria proporcionat material inè-
dit i escaient. Aquell autor de sainets, 
tan amic d’Aribau, és un exemple de 
les diverses influències que atreien els 
poetes catalans en els anys posteriors a 
la dominació napoleònica : el teatre en 
primer terme, en castellà i traduït ; des-
prés, la poesia de Vallfogona i la bu-
còlica a la manera de Meléndez, tant si 
escrivien en català com en castellà. No 
hi podia faltar la nota sepulcral, la qual 
no és sempre indici de romanticisme, 
sinó de vegades tema moral. El qui la 
representava més a consciència en aque-
lla colla d’amics, que també ho eren 
d’Aribau, va ésser Joan Larios de Me-
drano, militar, nascut el 1792. D’ordina-
ri, signava Martilo i, també, Lariso Me- 
nàrdo i Juan Medrano, simplement, però 
no era el poeta Martí Cortada, coin ha 
estat dit alguna vegada. De Medrano, 
éntre els papers Renart, hi ha un sonet 
en català acompanyant, cap al 1815, un

exemplar de la versió castellana dels 
Sepulcres de Hervey. Eren les Medita-
tions among the Tombs, imitació de 
Young per James Hervey (1746), que 
van tenir un èxit extraordinari i foren 
publicades en castellà a Barcelona ma-
teix. Joan Ramis tenia, a Maó, segons 
diu Carbonell, les Meditations i les Con-
templations d’aquest poeta. Medrano 
col·laborà, amb Aribau, López Soler i 
Altés i Gurena, a La Libertad Restaura-
da, peça representada a Barcelona el 
maig de 1820. Quan Altés i Gurena tor-
nà de les Corts de Madrid, Martilo, és 
a dir, el Medrano aquell dels Sepulcres, 
li dedicà una anacreóntica on els poetes 
amics d’Aribau són anomenats zagales 
del Lobregatio río. Avui això ens fa 
somriure, però igual feien, bé que una 
mica abans, els neoclàssics castellans, 
fins i tot els bons, com Jovellanos i Me-
léndez. Al mateix temps, alguns d’a-
quells poetes eren devots de les funebri- 
tats moralitzadores de. Young i dels seus 
imitadors.
Trobo a faltar, als preliminars d’aquest 
llibre, alguns noms dels que comptaven 
o podien comptar a la nostra cultura. 
No vull dir els teòrics, ni els filòsofs, 
ni els escriptors sobre religió com S. de 
Mas, o Martí d’Eixalà, o els Amat, però 
sí que penso en els que formaven part 
de la Sociedad Filosófica que Aribau 
presidia quan tenia disset anys. Tot i 
les concessions que feien a la moda, eren 
esperits inquietadors més que no pas 
gént conformista.. Homes així són els 
que fan falta per a fer surar les perso-
nalitats col·lectives. Eren joveníssims, 
però això avui no els priva de cap mè-
rit. Al contrari. I escrivien en castellà, 
és clar. ¿Fer què releguem al romanti-
cisme homes com Miquel Anton Martí, 
el qual l’any 1815 llegia a la Sociedad 
versos sobre Lavoisier o sobre la agita-
ción de Barcelona entre la alegría y la 
tristeza i ¿I aquell físic Joaquim Llaró, 
tan amic d’Aribau i tan neoclàssic en 
el poema El Templo de la Naturaleza en 
el Monte Helicón? Tot això és inèdit, 
ja ho sé, però els originals són conser-
vats i Montoliu en publicà l’índex. ¿ Com 
no hi miren els nostres economistes si 
té algun interès aquell Moré pue es 
preocupava de la balança comercial i de 
les importacions, i de l’or i de la plata ? 
No demanem als homes de fa cent cin-
quanta anys que escrivissin en català 
tot de coses que avui encara hi ha molta 
gent que no gosa de fer-ho. Puigblanch, 
certament, intentà d’escriure un poema 
en català, però amb el seu pessimisme i 
la seva vanitat ho feia «siquiera para, 
ya que haya de morir este idioma, se le 
sepulte con honra, quedando de él un 
escrito que merezca leerse». Es a dir, 
volia posar una làpida a la tomba d’una 
llengua que creia a les acaballes. Valia 
més la idea d’Aribau quan el 1817 deia 
que volia escriure un poema en . català 
«plorant la vergonyosa decadència» de 
la llengua materna.
Em costa de separar-me d’un llibre que 
m’ha suggerit tantes coses. No sempre 
m’he sentit d’acord amb ell, però mai 
el pensament de l’autor m’ha semblat 
insincer o poc debatut en el seu interior. 
Una tal seguretat sempre és bona com-
panyia, perquè jo també he dubtat molt, 
i he discutit bastant amb mi mateix, 
abans de decidir-me a escriure aquest ar-
ticle. — JORDI RUBIÓ I BALAGUER.
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