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La lectura d'a uest llibre de M. h g e l s  
Bosch, un ((trebal 9 acadkmic~ fet a partir 
de la seva tesi doctoral segons les seves pa- 
raules, té diversos efectes, el més significa- 
tiu dels quals és la sensació d'haver entrat 
en una mena de túnel del temps dels estu- 
dis d'histbria de la literatura. 

Per a l'obra de Bosch sembla que no 
han passat els anys i, així, quan es tracta de 
contextualitzar I'obra de Pous i Pagks en el 
moviment modernista, podem trobar tots 
aquells vells i ja entranyables tbpics Y Bosch, tanmateix, sembla que acaba de es- 
cobrir. Parlem d'etiauetes com la de novel.la 
rural aplicada a la narrativa modernista, la 
confusió entre regeneracionisme i anarquis- 
me -se ons I'autora ((pacífic)), aixb sí- o P la identi icació del Modernisme exclusiva- 
ment arnb els corrents simbolistes, només 
per citar-ne alguns. 

Davant d'aauest revival-també tenim 
debilitat per 1; tradició anglosaxona-, 
hom no pot reprimir la curiositat d'inten- 
tar esbrinar la causa aue ha morivat I'auto- 
ra no tan sols a presdndir -i sovint a dis- 
crepar sense gens de modestia- de la bi- 
bliografia essencial existent, sinó també a 
malinterpretar el mateix material que ser- 
veix per a farcir el text de notes ue acaben P per contradir les seves prbpies a irmacions. 
Perquk el recurs a la intuició i, fins i tot, la 
citació explícita de I'ajuda d'Ernest Lluch no 
acaben de ser prou convincents a I'hora d'ex- 
plicar I'entestament de I'autora a convertir 
Pous i Pagks, contra tot i contra tothom, 
inclbs el rnateix autor, en el representant pa- 
radigmatic de I'actitud antiindustrial de I'elit 
dels modernistes catalans i, més enlla enca- 
ra, a equiparar el Modernisme amb «el cor- 
rent antiindustrial)). De fet, una lectura acu- 
rada del material, especialment &«El Poble 
Catalb, mostra, clararnent, que la influkn- 
cia de Ruskin s'ha de limitar a la seva visió 
reformista i no pas al caracter «antiindustrial» 
rebutjat explícitament per part &aquella «elit 
modernista)) arnb que Bosch compara Pous. 

És cert que la interpretació de Bosch té 
arrels en els estudis de literatura catalana, 
especialrnent pel ue fa a La vida i la mort 
d'en jordi ~ r a ~ i n a l ,  la qual és deutora, en 

gran art, de la que feia Alan Yates en el f seu c hsic estudi de 1975, si més no pel 
que fa a la unió entre autor i personatge, la 
caracterització de les tkcniques narratives 
dins del realisme-naturalisme, la conside- 
ració de I'obra com una novel-la rural i, 
sobretot, la seva vinculació arnb l'obra 
d'unarnuno en el que aquesta tC de usentit 
tragic de la vida)). Perb, una mirada atenta 
no deixa de percebre les subtils i esbiaixa- 
des relacions ue estableix I'autora entre la 
generacidn de?% i el Modernisrne catala, 
amb les seves inevitables conseqütncies a 
I'hora de construir la seva interpretació so- 
bre Pous i Pagks, que si bé també portava 
barba té molt poc a veure amb un Una- 
muno i, molt menys encara, amb un Baroja 
anar uista a la catalana. Q apeu forqatn ue I'autora iimposa per 
fer quadrar el cerc I e te com a resultat no 
una ((visió  complementaria^ dels estudis 
existents sobre Modernisme, sinó una apor- 
tació completament prescindible, per ana- 

arcial i poc contrastada, a banda 
dels crbnica2' det 1s més ankcdotics erb clarament 
simptom?itics de la manca e ri or profes- 
sional amb quk esta elaborada 5 i el poc res- 
pecte que mostra envers els seus possibles 
lectors. Perquk, després de convertir els 
menestrals (?) en protagonistes de novelks 
rurals, tota pretensió d'impressionar-nos 
arnb referkncies i usos de conccptes i teori- 
es critiques, especialment a les conclusions, 
només serveix per posar-la en evidencia. 

Cobra de Bosch, doncs, és el resultat 
fallit de retornar Pous i Pages a la seva justa 
dimensió. L'autora ha deixat escapar les 
múlti les possibilitats del pcrsonatge dar- 
rere e f miratge de trobar paral.lelismes en- 
tre Pous i, arnb ell, el Modernisrne catala i 
una rígida interpretació valida en altres 
contextos nacionals. Davant aquest produc- 
te caldria comencar a preocupar-nos per la 
qualitat de les tesis doctorals, ja que la dis- 
ciplina es pot ressentir fatalment dels ho- 
mes i les dones que, més que «fer-se un 
destí», semblen aspirar exclusivament a fer- 
se un currículum. 
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