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esulta que aquests dies
fa seixanta anys (1952)
va aparèixer un gran lli-
bre biogràfic: el que el

novel·lista Sebastià Juan Arbó
(La Ràpita, 1902-Barcelona,
1984) va dedicar al sacerdot i
poeta de Folgueroles, amb el títol
–prou explosiu, però ben real– de
La vida tràgica de mossèn Ja-
cint Verdaguer. Aquella primera
edició –en català i que ocasionà
un mullader crític considerable
entre el personal literari– va pu-
blicar-la el malaurat editor de
Selecta, Josep M. Cruzet, dins la
Col·lecció Biogràfica Catalana,
d’editorial Aedos.

SEMPRE DEU SER BO tornar a par-
lar de Verdaguer (Folgueroles,
1845-Barcelona, 1902). La bio-
grafia arboniana –de gairebé 700
pàgines– s’ho ben mereix, ara que
fa deu anys editorial Planeta (en
què l’autor havia treballat d’asses-
sor literari) recuperà en català la
versió espanyola que publicà el
1970, amb traducció del català, ni
més ni menys, de Joan Fuster. Lle-
gint-la, amb tota la devoció que
mereix el cas Verdaguer (i parlant
d’ell deu ser més apropiat que mai
el terme devoció), hom comprèn
que Isabel-Clara Simó (que ja no-
vel·là el cas en la seva obra El
mossèn), escrivís textualment:
“No he trobat cap biografia que
arribi a l’alçada de la d’Arbó.
Aconsegueix posar-se a la pell del
personatge, donar-li vida.”

R I NO SERÀ PERQUÈ, des de la seva
mort i fins ara mateix no s’hagi es-
crit sobre Verdaguer, des de tots
els punts de vista, analitzant-ne
vida i obra. Abans de la guerra te-
nim, entre d’altres, els volums de
Valeri Serra i Boldú i del pare Mi-
quel d’Esplugues, a més d’innom-
brables articles, treballs crítics i
pròlegs a les diverses edicions de
les seves obres completes (1905,
1914 i 1928) per part de la plana
major literària d’aquell temps, a
les darreries del qual semblava en-
cara ressonar la polèmica entre
modernisme i noucentisme de
principis de segle, que per fortuna
(només li hauria faltat això) mos-
sèn Cinto ja no va viure.

DESPRÉS DEL DALTABAIX civil del
1936-39 –unes lluites de classe,
socials i nacionals entre el conjunt
peninsular que el mateix Verda-
guer ja semblava prefigurar en els
seus darrers anys–, el forn col·lec-
tiu no estava per ser massa reme-
nat, però aproximant-se el cente-
nari del naixement del poeta, el
1945, el seu futur biògraf com-
plet, Arbó (que, des de 1927, ja

s’havia instal·lat a Barcelona,
triomfant amb les seves primeres
novel·les, com ara L’inútil com-
bat, de 1931, i Terres de l’Ebre, de
1932), va veure que era arribat el
moment de “dir sempre, i en tot,
la veritat, amb el ferm propòsit
de no amagar res”.

AQUELLA GOSADIA biogràfica
–quan sortí el llibre el 1952, cin-
quanta anys després de la mort de
mossèn Cinto– va suposar per a
Arbó viure algunes penalitats,
puix el seu nom –que ja tenia un
prestigi ben merescut com a re-
novador amb tons existencialis-
tes de la novel·lística catalana–
va circular, en privat i en públic,
com el d’un “exagerat” i, el que és
pitjor, gairebé com el d’un “men-
tider”. Gairebé tots hi digueren la
seva –reproduint també els dos
bàndols que a finals del segle XIX
encaixonaren, per apropiar-se-
la, la figura inabastable i trans-
versal de mossèn Cinto– i, així,
en plena i dramàtica postguerra,
el franquisme triomfant contem-
plava com el catalanisme subter-
rani (llavors molt marcat per la

cultura eclesiàstica) continuava
tirant-se els plats pel cap, com en
els pitjors temps de la Guerra Ci-
vil, quan, en comptes de plats,
s’engegaven trets.

ARA TOT AIXÒ QUEDA, en efecte,
molt llunyà en el temps, però pot-
ser no tant com sembla en els es-
perits. Altrament, no s’entén per
què, ara fa deu anys, no va aparèi-
xer cap cita de la magna obra
d’Arbó en l’apartat anomenat
“Florilegi crític” sobre Verda-
guer, publicat per la Biblioteca de
Catalunya dins el complet catà-
leg Verdaguer, un geni poètic,
editat arran de l’exposició com-

memorativa del centenari de la
seva mort (1902-2002).

PERÒ A SANT CARLES de la Ràpita,
la seva terra natal, coneixen molt
bé i s’estimen l’Arbó, que sempre
va viure, quan arribava de Barce-
lona, extasiat davant dels arros-
sars, les llacunes i els flamencs. A
principis de setembre, l’Ajunta-
ment i alguns activistes culturals
del poble volen recordar la genera-
ció rapitenca dels anys 30 a què va
pertànyer Arbó (amb l’economis-
ta Lluc Beltran, el traductor Gar-
cia Anguera, el folklorista Lluís
de Montsià, el doctor Pau Carta-
nyà i la mestra Lolita Massot).
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Aquella gosadia biogràfica va suposar
per a Arbó viure algunes penalitats,
puix el seu nom va circular, en privat i en
públic, com el d’un “exagerat” i, el que
és pitjor, gairebé com el d’un “mentider”

Sembla que els Jocs Olímpics
d’estiu del 2012 s’han acabat.
Des de la perspectiva espa-
nyola, uns Jocs són un pe-
ríode de dues setmanes en
què cal demostrar al món,
sigui com sigui, la validesa
del lema “Y España es la
mejor”, del final de la cançó
popularitzada per Manolo
Escobar Que viva España.

Desconec el grau d’impar-
cialitat que s’accepta en al-
tres estats, però en aquests
Jocs de Londres, una altra
vegada, hem assistit, en
nom de la identificació
emocional amb qualsevol
representant espanyol, a
un exercici descarat de ma-
nipulació a través de les pa-
raules. L’exemple més clar
va tenir lloc durant el partit
de semifinals de bàsquet
Espanya-Rússia. A la pri-
mera part guanyava Rússia
i, a la segona, va remuntar

Espanya. Aleshores, el co-
mentarista de Teledeporte
(RTVE), va apel·lar al “ca-
rácter ganador del equipo
espanyol”, i va assegurar
repetidament, amb tota
la barra, que aquest “carác-
ter ganador” no el podia
discutir ningú. Genial. Pot-
ser havia oblidat que quatre
dies abans aquell equip es-
panyol de bàsquet, el del
“carácter ganador” que
ningú podia discutir, s’havia
deixat guanyar per l’equip
de Brasil per tal d’evitar tro-

bar-se amb l’equip d’EUA
als quarts de final.

S’entén que un estat
que, en matèria econòmica,
està fent un paper galdós en
el context internacional i
també interiorment, aprofi-
ti la pau i treva d’uns Jocs
per fer apologia d’unes com-
petències que, en el dia a
dia, no demostra. Potser
davant del món, amb tanta
grada farcida de cares pin-
tades i cossos embolicats
amb la bandera espanyola,
algú s’ha deixat enganyar,

però vist des de Catalunya,
tot plegat ha embafat una
mica més. Les samarretes
principesques hi han aca-
bat de fer la torna.

S’entén que un estat en
hores baixes vulgui passar
el rasclet per on pugui, i que
el lloc més fàcil és l’esport:
l’opi del poble. Però, vist des
de Catalunya, sabem que a
molts dels noms d’esportis-
tes amb què s’han omplert
la boca els comentaristes
espanyols aquests dies, i a
molts dels esports, no se’ls
ha prestat la més mínima
atenció mediàtica els dar-
rers quatre anys. Són es-
portistes i esports que han
semblat coneguts de tota la
vida durant els dies que ha

durat la competició i dels
quals no se’n tornarà a can-
tar gall ni gallina fins als
Jocs de Rio de Janeiro del
2016. I és que l’Estat espa-
nyol és esportivament anal-
fabet durant quatre anys i
aspirant a matrícula d’ho-
nor durant dues setmanes
cada quatre anys.

L’absència de lletra en
l’himne d’Espanya és el colo-
fó d’una estratègia d’espa-
nyolitis tan premeditada
com efímera. Però la realit-
zació televisiva ens ha per-
mès comprovar que a falta
de lletra un himne es pot ba-
llar; això sí, amb la boca per-
manentment oberta, fingint
un cant fonètic permanent
sense sons consonàntics.

Clausura d’‘espanyolitis’
Josep Maria
Pasqual
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