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Quan ja ha estat commemorat el primer anlversari de la mort de 
Jordi Rubio, gran estudios de les nostres lletres i, al mateix 
temps, gran iniciador d’estudiosos, continuara evocant la seva 
obra i el seu mestratge.

JORDI RUBIO
I LA HISTORIA DE LA RENAIXENQA

per Amadeu-J. Soberanas i Lleó

Jordi Rubio i Antoni Comas: heus ací dos 
savis investigadors traspassats abans d'en- 
llestir llur historia literaria del segle xix 
caíala. Aixó fa que no tinguem encara una 
visió histórica actualitzada del segle de la 
Renaixenfa. Hom diria que un mal l'at plana 
damunt aquest tema...

En aquest petit homenatge a la memoria del 
doctor Jordi Rubio i Balaguer, alhora que 
fem un esment deis seus estudis publicáis 
sobre la Renaixerifa, donarem una breu no
ticia de l’estat en qué deixá les seves inves- 
tigacions inédites sobre aquell decisiu i en- 
vitricollat període de les nostres lletres. 
Quant a la noticia d’aquest material inédit, 
volem remarcar que si podem oferir-la aci 
i ara, és grácies a la inapreciable deferencia 
de la seva vídua i deis seus filis, que ens 
han donat totes les facilitáis per consultar 
els papers de Jordi Rubio. A tots clls, dones, 
el nostre públic agra'iment.

ESTUDIS PUBLICATS
SOBRE LA RENAIXENQA

Forfosament he de deixar de banda les con
ferencies i els curséis que Rubio dedica a 
l’estudi de la Renaixenca. 1 Prou és sabut 
que exerci més el mestratge oral que l’escrit. 
Amb tot, publica diversos treballs sobre el 
nostre segle xix, sorgits, gairebé tots, de les 
investigacions prévies que duia a terme per a 
la redacció del darrer capítol de la seva 
Literatura catalana. Recordem, sumáriament, 
els més importants:
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Jordi Rubio i Balaguer, el 1910.

Estudia Antoni Puigblanch —figura de pri
mer rengle de la Renaixenqa anterior a Ari
bau—, en la contribució «Sobre el cas Puig
blanch» publicada al volum d’homenatge que 
hom tributa a Oxford al professor Ignasi 
González Llubera el 1959. Estudi que com
pleta, amb moltes més reflexions i interro- 
gacions, en el próleg a la biografía d’Antoni 
Puigblanch. Els precedents de la Renaixenca 
d’Enric Jardí (Barcelona, 1960).

A l’obra literaria de Manuel Milá i Fonta- 
nals, capdavanter de la generació subsegüent 
a Aribau —Milá amb Rubio i Ors i Piferrer 
formen el grup del 1818—, dedica la «Con
tribució ais escrits de Manuel Milá i Fon- 
tanals anteriors a 1844», inclosa al volum II 
de l’homenatge a Jaume Vicens i Vives (Bar
celona, 1967), i el discurs, imprés, «Breve 
contribución a la obra literaria de Manuel 
Milá y Fontanals» (Barcelona, 1970).

Unes cartes del polític Laurea Figuerola, 
home molt preocupa! per la vida de la cultu
ra catalana, al seu amic de jovenesa Joaquim 
Rubio i Ors, donaren peu al nostre Rubio 
a fer una acurada pinzellada histórica del 
període de la Renaixenqa anterior a la res- 
tauració deis Jocs Floráis. El treball, el titulá 
Sobre Laurea Figuerola ais anys de la nos
tra Renaixenca («Recerques», 1, 1970, 133- 
144). I s’ocupá de la restauració deis esmen- 
tats Jocs Floráis en l’article La commemora- 
ció del 1859 («Germinabit», 60, 1959, pági- 
gines 2-3).

L’editor d’una bona part del romanticisme 
catalá, Antoni Bergnes de las Casas, fou ana- 
litzat llargament per Rubio en les págines 
prologáis que posá al llibre de Santiago 
Olives Canals Bergnes de las Casas, helenista 
y editor 1801-1879 (Barcelona, 1947).

Tampoc no podem oblidar, en aquest repás 
bibliográfic, les observacions i reflexions so
bre la poesia d’aquesta época renaixentística 
que inclogué en sengles recensions critiques

1. A més a més de les seves lligons de literatura 
catalana ais cursos deis Estudis Universitaris Ca- 
talans, cal recordar algunes de les seves conferen
cies més importants sobre la Renaixenga, com, 
per exemple, la que titulá «Els homes de 'a Re- 
naixenqa i nosaltres», llegida al certacle semiclan- 
destí «Anabis» d'Igualada el 17 de febrer de 1946. 
Compara la vida de Catalunya en acabar la guerra 
napoleónica amb la Catalunya de després de la 
guerra civil: «Miseria, destruccions, baixes en les 
files de la joventut, buits a les famílies.» I evoca 
algunes personalitats renaixentistes, en especial

tres precursors nascuts al segle XVIII: Ballot, Puig
blanch i Aribau, que actuaren entre la primera 
i la segona reacció fernandista, i els seus succes- 
sors: Cortada, Milá, Piferrer i Rubio. «Per a nos. 
altres, la Renaixenqa sembla obra d’un grup com
pacte de vidents; fins potser que ens semblen de 
vegades actuant d'acord amb un pía. Res més 
Uuny de la veritat. Eren homes com nosaltres, 
submergits en un món treballat per propósits i 
excitacions desfavorables; pero amb una agravant: 
que eren molts menys que nosaltres i treballaven 
menys units.» «Avui "també ens sembla fraccionada 

la nostra vida literaria. Ens ha d'enfortir el pen
sar que obeim tots a una llei tradicional que pot 
més que les petites divergéncies en l'apreciar les 
coses. Una cosa hem de mantenir sempre: la 
fidelitat a l’esperit, per damunt deis* obstacles 
del dia.» I sobre la Renaixenqa partá'a la Socie
tat Indústria i Comerq d’Olot, el 30 ..d'agost de 
1963, dintre del cic'e de conferencies .fitulat «Iti- 
nerari historie de Catalunya» organitzat per C>m- 
nium Cultural, i a l’acte d’inauguració del cinqué 
Curs Internacional de Cultura Románica de Puig- 
cerdá —dirigit peí doctor Antoni Comas—, el 
15 de juliol de 1969. 



de dos ¡libres del professor Joaquim Molas: 
Poesía neoclássica i pre-romántica («Serra 
d’Or» XI, 113, 1969, pp. 111-113) i Sobre la 
poesía romántica («Serra d’Or» VIII, 5, 1966, 
pagines 411-412).

Deixant alguns altres treballs més secunda- 
ris, sens dubte el seu estudi important, deis 
publicats, és una síntesi que titula «La Re- 
naixenca» i que fou incorporada al llibre 
collectiu Moments crucials de la historia de 
Catalunya (Barcelona, 1962, pp. 287-327). Hi 
estudia el moviment literari de la Renaixenca 
en relació amb la historia política del nostre 
país, com ja havien fet abans que ell Víctor 
Balaguer, Ferran Soldevila i Jaume Vicens 
i Vives. Establir aquella interrelació és im
prescindible per a comprendre el món total 
de la Renaixenpa. Per contra, enfocar l’es- 
tudi d’aquell moviment només des de l’angle 
«estrictament literari», diu Rubio, «no auto- 
ritzaria a consumir gaires planes dissecant-ne 
l’evolució i catalogant els autors i les obres, 
tant en catalá com en castellá, que sorgiren 
en les primeres décades del moviment. La 
majoria no tenen un valor prou personal per 
a interessar individualment i tenen més ten- 
sió programática i intenció ideológica que 
no pas elevació poética» (pág. 288). Per aixó, 
conseqüentment, fa una interpretació i una 
valoració histórico-literária de la Renaixen-

Jordi Rubio, doctor, el 1911.

pa, car l’abast d’aqueixa «molt aviat va des
bordar l’área estrictament literaria. Ella va 
estimular i fins va donar nou sentit a la

1912. A l'lnstitut d’Estudis Catalans.
Desquerrá a dreta: Jaume Massó 

i Torrents, Antoni Rubio i Lluch, 
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Amb els estudiants del curs 
d'estiu de 1925.

vida artística; va centrar i coordinar, com 
obeint a un subconscient, tot de forces eco- 
nómiques i, tant per acció de simpatía com 
per reacció opositora, va marcar la seva in
fluencia en la disputa per a la representació 
política de Catalunya fins molt més enllá del 
segle dinové» (pág. 287).2

2. Vegeu també els comentaris que fa damunt 
aquesta síntesi Francesc Vallverdú a Algunes con- 
sideracions sociolingüistiques sobre l'obra de 
Jordi Rubio, «Taula de Canvi», 11, Barcelona, 
1978, pp. 130-133.

EL CAPÍTOL INÉDIT I ACABAT

Tots aquests papers impresos eren tasts d’un 
treball molt més vast i exhaustiu: el coro- 
nament de la seva Literatura catalana. En 
efecte: la historia de la Literatura catalana 
de Rubio, redactada en castellá per exigén- 
cies editorials, aparegué, com tothom sap, 
dins de determinats volums de Pencara útil, 
i en diversos aspectes imprescindible, His
toria General de las Literaturas Hispánicas, 
promoguda i dirigida peí professor Guillem 
Díaz-Plaja i editada per l’Editorial Barna a 
partir de 1949. La part publicada de la Lite
ratura catalana, amb tota seguretat una de 
les obres cabdals de Rubio, abrapa des 
de l’época medieval fins a l’ocupació fran
cesa (1808). En les previsions de l’Editorial 
Vergara, que adquirí els drets de la Barna 
quan aqueixa es dissolgué, figurava la con- 
tinuació i la conclusió d’aquella magna his
toria literária hispánica. Per aixó, el primer 
de juliol de 1961 Rubio i un representant de 
Vergara signaren, en privat, uns pactes. Per 
un d’ells sabem que l’editor confiá a Rubio 
la redacció del darrer capítol de la seva 
historia: la literatura catalana des de l’ocu
pació francesa fins a la mort de Verdaguer 
(1902). De la continuació, fins ais nostres 
dies, se n’havia de fer cárrec, sembla, Joan 
Fuster. A més a més, Rubio s’obligava, en 
aquells pactes, a deixar totalment llest el 
capítol abans d’acabar l’any.

Tanmateix, Jordi Rubio ja tenia encetada la 
feina de redacció definitiva d’aquest estudi 
des de feia un cert temps. Un any just abans 
del contráete amb Vergara, havia comenpat 
l’elaboració del preámbul: unes considera- 
cions sobre la restauració de la nostra llen- 
gua, des de Josep Pau Ballot a Pompeu 
Fabra (1814-1891). I a escriure l’estudi del 
segle xix dedicá, des d’aleshores, llargues 
estones, especialment en els mesos d’agost 
i setembre, a Sant Boi de Llobregat, on acos- 
tumava de passar les vacances, fins al 5 d’oc- 
tubre de 1969, precisament l’any en qué li 
fou atorgat, amb el beneplácit unánime de 
tot el país, el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes, en la seva primera edició. A par
tir d’aquesta data, ja no es posá mai més 
a continuar el treball sobre la Renaixenpa, 
que resta, dissortadament, inacabat. El ma- 
nuscrit té, amb les corresponents notes i 
comptant els afegitons, uns cent vuitanta 
fulls.

Molt esquemáticament dono la relació deis 
diversos epígrafs que componen aquest ca
pítol inédit de la Literatura de Rubio.

El primer, ja ho he assenyalat, és una visió 
histórica sobre la restauració de la llengua 
des de Ballot a Fabra. Comenfa així:

«La Renaixenpa empezó manifestándose 
como voluntad de restauración del uso lite
rario del catalán. La lengua vivía en el terre
no particular y familiar, pero los escrito
res no se atrevían a utilizarla como vehículo 
de expresión al tratar temas de compro
miso... »

El segon, que titulá «La nebulosa de la 
Renaixenca hasta Aribau (Hacia la consoli



dación de la Renaixenga)», el dedica a con
siderar el nom mateix de la Renaixen?a, 
a estudiar els antecedents d’aquella «resur- 
recció» literaria (Capmany, Ballot, Torres 
Amat, la polémica ortográfica a les pagines 
del «Diario de Barcelona», etc.) i a defensar 
un punt que per a ell és fonamental: que 
«La Renaixenpa venía incubada desde mu
cho antes del romanticismo» i per aixó afir
ma que cal combatre el que havien mantin- 
gut alguns il-lustres erudits: la creenca que 
el Romanticisme fou la causa «essencial» de 
la Renaixenqa. («En este punto me separo 
de la opinión de maestros que respeto sin 
reservas, pero probablemente hoy revisarían 
sus puntos de vista.») En uns altres apartats 
tracta les tres primeres generacions de la 
Renaixenfa; el bilingüisme actiu en les pri
meres décades del xix; els diversos esforcos 
realitzats a favor de la restauració del catalá 
durant l’absolutisme i les figures de Josep 
Melcior Prat i Antoni Puigblanch («lo pri
mer que tractá de donar nova entonado a la 
nostra poesía», segons digué Rubio i Lluch 
al próleg del darrer volum de l’edició polí
glota del Gayter del Llobregat de Rubio 
i Ors).
El tercer epígraf enllestit del capítol inédit 
de Rubio és destinat al període compres en
tre l’oda La patria de Bonaventura-Carles 
Aribau i l’aparidó de Joaquim Rubio i Ors 
en el camp de les lletres. Aribau hi és trac- 
tat exhaustivament. En dona la biografía, 
n’analitza la fama a Catalunya i no defuig 
d’enfrontar-se amb el polémic problema, ara 
més o menys resolt del tot, del títol de l’oda 
i la dedicatória implícita en la darrera es
trofa. Per a Rubio, el poema «no fue escrito 
con el propósito de dar un aldabonazo que 
llamara la atención, sino sencillamente como 
para salir del paso en un compromiso». Amb 
tot, aquella composidó «.encerraba un men
saje y este mensaje, prescindiendo de toda 
anécdota, fue recibido y comprendido en 
Cataluña».
Si bé Aribau es va desentendre de la seva 
obra i de la repercussió que aquesta provocá 
en el nostre món literari, Rubio tracta de 
justificar-lo basant-se en la mentalitat de 
l’época, la d’Aribau, respecte a les possibili- 
tats «para la alta literatura» del catalá: 
«Es cierto —diu Rubio— sin embargo que 
no secundó concretamente los esfuerzos de 
los restauradores de la poesía catalana, ni 
sabemos que los estimulara. Parece difícil 
que no pensaran en lograr su cooperación 
los que con Antoni de Bofarull y con Cor
tada trabajaron por renovar en Barcelona 
los certámenes de la Gaya Cienda. ¿Es que 
se atrevieron a intentarlo? Aribau, como 
Capmany, como Puigblanch en 1811, y como 
Piferrer y aún el mismo Milá en alguna de 
sus típicas vacilaciones, ya no creía en la 
eficacia de la restauración de la lengua cuya 
vergonyosa decadénda había querido lamen
tar en verso en su juventud, o desconfiaba 
de sus posibilidades para la alta literatura. 
Al aparecer el Gayté en 1841, el periódico 
"El Corresponsal” que Aribau publicaba en 
Madrid felicitó a su autor por “sus esfuer
zos en hacer renacer nuestra muerta litera
tura”. [...] Me parece ¿fue no podemos decir 
que Aribau se desentendiera del poema y de
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i nosaltres

Conferéneia a carree
de

JORDI RUBIO i IIALtGI IÍR

De la invitació-programa («edició de 100 exemplars en paper Plantin ¡Ilumináis a má 
i numeráis» feta per «Pere Bas, estamper») d’una conferencia pronunciada a Anabis, 
d’lgualada, el febrer de 1946.

su transcendencia, porque reconoció las con
secuencias posibles de su paternidad, al per
mitir que La Pátria se publicara en “El Va
por" de Barcelona. [...] Alguien se ha pre
guntado por qué razón “El Vapor” tardó

25 de setembre de 1949.
Jordi Rubio parla a Pacte d’inauguració 
del nou local de la Biblioteca Popular 
de Sant Boi de Llobregat.

meses en decidirse a publicarla. La respuesta 
es lógica. Antes de divulgarla, el diario había 
de obtener la autorización del autor, y éste 
la de D. Gaspar de Remisa al cual iba des
tinado el poema y por lo tanto era en cierta 
manera su propietario...» Rubio, en aquesta 
mena de vindicado del comportament d’Ari
bau, aporta encara un document interessan- 
tíssim extret de l’epistolari de Rubio i Ors 
amb Félix Torres Amat, que demostra que 
Aribau s’interessava, a Madrid, per la nos
tra literatura antiga (dita encara pro venial). 
L’autor de La patria volia incorporar autors

N una Europa trasbalsada i en 
una patria on l'ocupacíó franz 
cesa i les lluites polítíques 
subsegüents enfondíren diz 
vergéncies que semblaven 
definícívcs, els capdavanters 
de la Renaixen^a retrobaren 
la via d’una tradicíó que, 
corrent els anys, havia d’esz

devenir unificadora en el terreny de les coses essenz 
ciáis. Així el poblé va teñir consciencia que duia a les 
mans un nou destí. Alió que es convertí en el denoz 
minador comú de cercles cada día més ampies, peró que 
en tanres altres coses pensaven diferent, fou l’adhesió 
a la llengua i cultura nostres. C La historia no es 
repeteix, peró l’exígencía que ella planteja en els que 
la viuen, sí que pot repetirzse. La de l'bora adual no 
és de "tornar a comentar" sino de "continuar", 
servant máxima fidelitat a l’hercncía del passat, a la 
realitat del present i a totes les esperances de l'avenir.

JORDI RUBIO

(principalment poetes) catalans medievals a 
la seva «Biblioteca de Autores Españoles», 
editada a partir de 1846. El bisbe Torres 
Amat, des de la capital de les Espanyes, 
escriví a Joaquim Rubio el 20 de maig 
de 1844:

«Hace cuatro días estuvo una hora en este 
cuarto el apreciable amigo Sr. Aribau, y des
pués de conferenciar sobre la Memoria de 
nuestro paisano D. Sinibaldo Mas, sobre la 
cual habrá V. leído el artículo que puso en 
“El Corresponsal” del 5, hablamos larga
mente de la asociación suya a los literatos 
Mr. Tastú (de quien imprimí una carta en 
mis Memorias sobre escritores catalanes), el 
joven Rubio, a quien aprecia tanto como yo, 
y otros dos o más amigos, para ilustrar la 
antigua literatura Provenzal...»

Jordi Rubio encara afegeix en aquest espai 
del capítol dedicat a Aribau unes observa- 
cions sobre el seu llemosinisme trobadoresc, 
heretat molt possiblement de Puigblanch, i 
sobre la poesía castellana d’Aribau, que Ru
bio no deslliga de la história literaria de 
Catalunya. La resta de l’epígraf és per a 
presentar i estudiar Francesc Renart i Ajús, 
com a revisor de La pátria i com a autor de 
sainéis; la figura i l’obra de Josep Robreño; 
els quatre companys d’Aribau a la Sociedad 
Filosófica: Ramón Muns i Seriñá, Ramón 
López Soler, Juan Larios de Medrano i Mi- 
quel Antón Martí i Cortada; Joan Cortada, 
la suggestió trobadoresca en la noveHa his
tórica i la influéncia del tema trobadoresc 
en la gestació deis Jocs Floráis, i, per últim, 
Pau Piferrer: la seva poesía, els seus assaigs, 
els Recuerdos y Bellezas de España i la 
importánda del seu epistolari.

El darrer capítol, solament inidat, és el que 
volia dedicar sencer a Joaquim Rubió i Ors. 
El comenqá a redactar el 29 de marf de 1967 
i hi treballá fins al 5 d’octubre de 1969. No 
pogué acabar-lo per diferents raons: la més 
obstaculitzadora de totes fou la gran abun- 
dántia de material de qué disposava. Per 
altra banda, el 1968 aparegué el volum VI 
i darrer de la Historia General de las Lite
raturas Hispánicas, on, amb retard, havia 
d’anar el seu capítol sobre el segle xtx. Tot 



plegat, deixant ara uns altres motius molt 
concrets, féu que li manquessin estímuls per 
acabar-ne la redacció. La que no és certa 
és aquella brama que corre que relaciona 
aquesta interrupció amb el pudor de no voler 
judicar la figura del seu avi...

Sobre la gran quantitat de documentació re- 
ferent a Rubio i Ors que havia d’analitzar, 
i quan els anys ja el comencaven a destor- 
bar a l’hora d’enfrontar-se amb aqueixa im- 
mensa tasca, ell mateix diu: «Con ninguno 
de los prohombres de la Renaixenfa estoy 
tan obligado a apurar las fuentes de infor
mación y a interpretar sus datos con el res
peto y la sinceridad debidos, como con mi 
abuelo Rubio y Ors. De ninguno tampoco 
puedo disponer de tantos materiales de estu
dio, gracias a la devoción filial con que los 
fue reuniendo mi padre Antonio Rubio i 
Lluch.» Jordi Rubio sabia que la tria i l’es- 
tudi de tots aquells papers li comportaven 
un considerable esforp a causa de la llarga 
vida de Rubio i Ors (1818-1899), es fore in- 
defugible d’altra banda atés que «los lazos 
de sangre que hacen que pueda considerar 
[mi vida] como una consecuencia de la suya, 
me han cohibido cuando pensaba en el ca
rácter y extensión que ha de tener este capí
tulo». A més a més, el rigor metodológic 
que volia emprar en l’estudi de l’obra del 
seu avi requería una complexitat de plante-

30 de novembre de 1959, parlant a Valencia.

jament notable: «En este capítulo debería 
limitarme a estudiar la obra catalana de 
Rubio y Ors, pero es imposible apreciar su 
peso específico si se la desgaja del complejo 
psicológico que la condicionó, y no se tiene 
en cuenta la rama paralela escrita en cas
tellano. Para ello creo que el método más 
apropiado es seriarla cronológicamente y en 
función de la biografía del autor. Entonces 
se verá, si no me engaño, que la obra poé
tica de Rubio y Ors que tiene valor auténtico 
en una historia de la literatura catalana, es 
la anterior a la restauración de los Juegos 
Florales en Barcelona en 1859. Es decir la

Octubre de 1960.

época en la cual irradiaba la influencia del 
Gayter del Llobregat. Después de aquella 
fecha, lo que sobrevive del poeta se man
tiene por un prestigio tradicional, desvincu
lado de la evolución literaria. Aunque con
curriera a los certámenes y fuera en ellos 
coronado, sus obras, sin entrar a calibrar su 
mayor o menor acierto, sólo interesan como 
documento biográfico. De ello se dio cuenta 
el autor, y bien se echa de ver en sus expan
siones epistolares e íntimas cuánto le preo
cupaba lo que creía ingratitud de las gene
raciones más jóvenes.»
Molt honora també Rubio i Balaguer el fet 
de voler emetre un judici imparcial, ben sin- 
cer (com li pertocava de fer tanmateix, com 
a bon historiador que fou), sobre la preten- 
sió del seu avi de ser —ell així ho sentía— 
el veritable pare de la Renaixenpa. Rubio 
i Ors el 1877 presen tá a la Reial Academia 
de Bones Lletres de Barcelona la «Breve 
reseña del actual renacimiento de la lengua 
y literatura catalanas» amb l’objecte de com- 
batre «la precipitada afirmación de Paúl 
Meyer de que aquel renacimiento fue debido 
a la influencia de los modernos trovadores 
provenzales». Aquella presumpció, diu Jordi 
Rubio, «después le obsesionó más y en la 
última década de su vida Rubio y Ors ha
blaba en sus cartas, y en unos apuntes auto
biográficos que no llegó a publicar, de la 
leyenda de nuestro renacimiento. Con el pro
pósito de desvanecerla, trabajó en la correc
ción de la Reseña y conservó el ejemplar 
en el cual escribió sus adiciones. Quería 
"demostrar con datos y noticias sacados de 
mi correspondencia literaria la falta de ver
dad y de fundamento con que se ha atri
buido a otros la iniciativa del cultivo lite
rario de nuestro idioma". No vacilaba en 
escribir que él había sido “el origen y punto 
de partida del movimiento" y su único ini
ciador». El seu nét ha de concloure, amb la 
perspectiva histórica deis nostres dies, que 
«no tenía razón en querer singularizar lo 

que era en realidad una ansia patriótica 
y colectiva por la dignificación de la lengua 
materna que flotaba en el ambiente. El mis
mo Rubio y Ors en la Breve reseña (1877) 
escribió que le estimularon a componer ver
sos en catalán “de una parte la Oda a la 
Patria de Aribau y de otra las poesías de 
[Miquel Antón] Martí. Y Aribau tuvo un 
antecedente en Puigblanch y éste en Ballot. 
La cadena venía de lejos y tampoco tenía 
razón en creer que le eran negados sus mé
ritos de promotor, aunque la tenía en sen
tirse postergado, porque hasta 1890 no fue 
llamado a presidir los Jochs Floráis». Jordi 
Rubio, com es pot veure a través d’aquestes 
mostres que he adduit, no vacillá, com vol 
ler creure aquella opinió alludida, a judicar 
l’obra poética del Gaiter, ni tampoc l’ofus- 
cació que en els darrers anys de la seva vida 
tant l’inquietá. I no solament no vacillá, sino 
que sobre aquest mateix punt afegeix: «Tal 
vez el prestigio de Víctor Balaguer ensom
brecía sus ilusiones. El prólogo de Rubio y 
Lluch al cuarto volumen de la edición polí
glota del Gaiter señala concretamente la ma
nera como M. Aguiló en 1888, y Víctor Ba
laguer en diversas ocasiones pero sobre todo 
en 1893, explicaban los orígenes de la Re- 
naixenca. Si ahora me atrevo a referirme a 
la íntima reacción de Rubio y Ors ante lo 
que acabó casi por dolerle como una ingrata 
injusticia es tan sólo para explicar actitudes 
suyas de aparente desinterés en ciertos mo
mentos de su vida literaria catalana. Es que 
la gloria era como una divinidad para los 
románticos...»

Ultra un examen de la religiositat del seu 
avi, Jordi Rubio n’enceta després la biogra
fía, on no evita, quan cal, algún judici advers 
a l’actuació o a determinades idees de Rubio 
i Ors. I, d’acord amb el seu propósit meto
dológic, n’analitza i en valora la producció 
literaria, la deis anys 1836 a 1838, quan era 
estudiant i féu amistat amb Joaquim Roca 
i Cornet. «No sólo influyó esta relación 
[amb Roca i Cornet] en marcar su decisiva 
orientación como publicista católico sino 
también probablemente en desviar hacia cli
mas más templados sus primeros entusiasmos 
ultrarrománticos.»

L’estudi de la vida i l’obra de Rubio i Ors 
és interromput després d’una llarga disqui- 
sició sobre la paternitat deis primers versos 
catalans del Gaiter («A Elisa» i «L’exili») 
que aparegueren el 8 d’octubre de 1836 a 
«El Guardia Nacional», signats amb les ini
ciáis J. R. I, pels motius assenyalats abans, 
dissortadament no pogué posar el punt final 
a la seva história de la Renaixenfa. Així 
i tot, és urgent que siguí publicada en el 
seu estat. No comptant amb una torrentada 
d’erudició sobre aquell moviment, les pagi
nes inédites de Jordi Rubio, plenes de judiéis 
i de material origináis, en veure la llum 
pública enriquirien considerablement la his
tória literaria del segle dinové.
La seva edició seria, de segur, un deis mi- 
llors homenatges que hom faria a la seva 
memória, sobretot si aquest capítol, inacabat, 
anés precedit de la reedició deis altres que 
componen la seva valuosa Literatura cata
lana. - AMADEU-J. SOBERANAS I LLEÓ.


