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Les novel·les his-
tòrico-biogràfi-
ques de més vola-
da que, a primer 
pensament, em 
vénen al cap –la 
reconstrucció de 

la ruïna de Francis Scott Fitzgerald 
que va fer Budd Schulberg a El desen-
cantado; les Memòries d’Adrià i Opus 
nigrum de Marguerite Yourcenar; el 
Lenz de Georg Büchner– centren el 
seu dramatisme en un episodi cen-
tral de la vida del protagonista, a par-
tir del qual irradia la seva biografia i 
personalitat. I les ficcions biogràfi-
ques que més recordem solen ser 
aquelles en què el personatge és més 
ambigu, problemàtic i en col·lisió 
amb el seu temps. 

El poeta del poble, la novel·la sobre 
Jacint Verdaguer amb la qual Andreu 
Carranza va guanyar el premi Josep 
Pla 2015, comença el 1868, quan el po-
eta, encara un jovenet tímid, queda 
consagrat definitivament durant els 
Jocs Florals. Víctor Balaguer està 

Estampes  
de la vida de  
mossèn Cinto

ANDREU 
CARRANZA (ASCÓ, 
1957) HA GUANYAT 
PREMIS COM EL 
SANT JOAN –AMB 
‘ANJUB’ (2000)– I, 
RECENTMENT, EL 
JOSEP PLA, EN 
CONVERTIR EN 
NOVEL·LA LA VIDA 
DE JACINT 
VERDAGUER. ‘EL 
POETA DEL POBLE’ 
ACABA D’ARRIBAR 
A LLIBRERIES  

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL fent el discurs de benvinguda als po-
etes convidats, i el focus de les seves 
paraules es projecta especialment so-
bre mossèn Cinto, “vestit humilment 
de pagès català, amb la seva barreti-
na” (protecció capil·lar protagonista 
d’un poema amb el qual guanyaria els 
Jocs Florals del 1881). Després d’una 
petita al·locució patriòtica, Verda-
guer s’acosta a l’orador, on posterior-
ment és saludat per Frederic Mistral 
com “el nou Virgili”. A partir d’aquí 
s’inicia el relat de la seva vida, des del 
naixement a Folgueroles, passant 
aviat a la seva època d’estudiant del 
seminari, quan a dins seu “hi havia 
una lluita interior, una dualitat”: ell 
era “el més salvatge, el cap de colla”, 
però també posseïa una part lírica, 
melancòlica, de lector i escriptor pri-
merenc, una passió que combinarà 
amb un seu fervor missioner que, per 
desgràcia, quedarà frustrat. Aquell 
noi de la plana a poc a poc va guanyant 
fama com a escriptor, amb ganes 
d’anar a Barcelona a conèixer Manu-
el Milà i Fontanals. Fins que arriba 
el gran èxit –Carranza fa tota una dis-
quisició lírica del que significa l’èxit 
per a un poeta–, el triomf de l’Atlànti-
da, que el converteix en el poeta més 
famós de Catalunya, gaudint també 
de la plaça de confessor de la casa Co-
millas i de l’amistat personal del mar-
quès. El seu amic Jaume Collell li diu 
que ja és “el poeta del poble”, però 
Verdaguer se sent perdut al Palau 
Moja, a les mansions, entre les tedi-
oses recepcions de gent principal. Ah, 
com s’hauria estimat més ser monjo 
franciscà! Precisament sent confes-
sor del marquès, sembla que hagi 
d’arribar un dels grans conflictes de 
la novel·la: la relació de Verdaguer 
amb la dona del marquès, María 
Gayón, que, a causa de la impotència 
–o això se’ns diu– del seu marit, re-

corria repetidament al “pecat 
d’Onan”. Verdaguer, sensat ell, li des-
aconsella l’ús del cilici. Però no hem 
de patir pel mossèn, ja que de seguida 
se’ns explica que “tot i que sentia to-
ta la força viril a les seves venes... era 
capaç de vèncer la temptació sense 
acudir a l’onanisme”. Durant aquest 
temps tindrà amistat amb Antoni 
Gaudí, lector de l’inquietant Nietz-
sche, trobarà consol en la misèria de 
Barcelona, la pobresa, que “era com 
un bàlsam per al seu esperit delerós 
d’una vida mística, d’un anhel de san-
tedat i d’humilitat franciscana” (una 
bona explicació de per què serveixen 
els pobres), i farà un viatge gairebé 
místic a Terra Santa. I així, entre po-
emes i almoines, arribem a l’episodi 
més polèmic en la vida de Verdaguer: 
quan la jerarquia eclesiàstica l’exilia 
de Barcelona i pretén internar-lo en 
un manicomi. Probablement en 
aquell temps Verdaguer era un perso-
natge incòmode: ens diu Carranza 
que cada tarda llargues fileres de po-
bres anaven al Palau Moja, per a irri-
tació del marquès; a més, mossèn 
Cinto tenia molts deutes, ja que ha-
via comprat una finca i una capella 
que el van endeutar; per no parlar de 
la seva afició als exorcismes. 

Josep Carner, ressenyant el llibre 
Mossèn Cinto de Joan Moles, l’advo-
cat que va acompanyar Verdaguer 
en els darrers anys i un dels seus 
marmessors, critica el catolicisme 
barcelonès, sobretot els jesuïtes, pel 
seu paper en aquest afer, i destaca la 
intervenció del diplomàtic Spotor-
no i dels agustins de l’Escorial a l’ho-
ra de socórrer Verdaguer, insinuant 
una línia argumental molt més inte-
ressant que la successió d’estampes 
patriòtico-sentimentals que compo-
nen aquesta novel·la de prosa enso-
pida i massa explicativa.✒
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De seguida que 
comencem a lle-
gir La visita, la 
tercera novel·la 
d’Enric Virgili, 
destaquen dues 
coses: una llen-

gua riquíssima i una imaginació 
desbocada. Si bé la història comen-
ça dins d’uns paràmetres realistes 
–un home que surt de casa sense 
claus–, des del moment en què l’ho-
me torna enrere i truca al timbre de 
la seva porta es desencadenen un 
seguit de fets cada vegada més fan-
tàstics i que s’enllacen els uns amb 
els altres com en els somnis, sense 
lògica però de manera inevitable: 
l’aparició d’un ésser de tres caps, la 
vinguda d’un amic a qui li cauen 
uns envans a sobre, la conversió 

Una novel·la de poeta
d’aquest amic en un 
tronc amb llimacs que 
li surten per les ore-
lles... Tot combinat 
amb una sofistica-
ció de salts de punt 
de vista que fan que 
la lectura del llibre 
hagi de ser extrema-
dament atenta, per-
què tan aviat som dins 
del cap del protagonista 
com de l’amic dissecat i con-
vertit en tronc, que al capdavall pot 
ser que siguin la mateixa persona. 
Una altra novel·la sobre el doble? 
No, sobre el triple. 

Enric Virgili (Barcelona, 1965), 
autor de Betum (Empúries, 2007) i 
Brunilda (Empúries, 2010) i dos vo-
lums de poesia, Mamut (Edicions 

Hi ha humor, a La visita, un hu-
mor sorneguer: els bastons de la 
gent gran són instruments per a la 
comunicació en Morse, les venedo-
res de sabates poden ser realment 
antipàtiques i seductores, i els al-
caldes de la ciutat duen faixa i són 
triples.  

Tot flueix, però potser no per a 
tothom: com el pobre protagonista 
que busca infructuosament la clau 
de casa, és possible que alguns lec-
tors trobin a faltar una clau que obri 
el llibre. La interpretació dels sím-
bols és una activitat a la qual el lec-
tor de poesia està molt avesat, però 
no tant el de novel·la, que necessita 
referents més compartits. El viatge 
val la pena, però al final agrairíem 
trobar l’àncora que ens permetés 
tornar a posar els peus a terra.✒

LA VISITA 
ENRIC VIRGILI 
MALES HERBES 
126 PÀG. / 12 € 
 
 

MARINA 
ESPASA

62, 2004) i Peu de rei (Edi-
cions 62, 2006), ha es-

crit un text molt ben 
travat i excel·lent-
ment executat. Cada 
capítol –de dues, 
tres pàgines– és la 
peça exacta que li 

falta al trencaclos-
ques. Quan queda 

completat (després de 
poc més d’una hora de lec-

tura) representa un dibuix del 
tot abstracte o un quadre de Joan 
Ponç: des del pis hem anat a parar 
a un bosc, hem baixat un riu, hem 
trobat cadàvers a la platja, noies 
dins de les dutxes i tres mares pri-
ores cantant i ballant sardanes, pe-
rò el més probable és que no hàgim 
passat de la porta de casa. 


