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DISSABTE, 14 DE MAIG DEL 2016 ara   

Jacint Verdaguer és el gran autor de 
la Renaixença. Què haurien estat 
les lletres catalanes sense L’Atlàn-

tida, Canigó o el Virolai? Com a poe-
ta romàntic, la seva vida va ser convul-
sa, amb una lluita interna i externa en-
tre les seves dues vocacions, la literà-
ria i la religiosa. És aquesta tensió vital, 
creuada amb el seguiment de la seva 
obra poètica, la que com no podia ser 
d’una altra manera marca el ritme de 
la biografia que li han dedicat Marta 
Pessarrodona i Narcís Garolera, publi-
cada per Quaderns Crema. Els autors 
també han patit una tensió, no sempre 
ben resolta, entre la vocació d’arribar 
a tots els públics i la pruïja erudita, 
amb curioses referències fora d’èpo-
ca. Alhora, han sabut encomanar la 
passió verdagueriana amb un text mi-
nuciós, enèrgic i ben salpebrat d’anèc-
dotes significatives. La feina de sínte-
si i documentació és més que notable. 

Verdaguer, sens dubte, és un per-
sonatge de novel·la: un capellà indo-
mable pels seus jerarques religiosos, 
un catòlic ortodox que es desvia apas-
sionadament pel camí dels exorcis-
mes, un esperit lliure i torturat que es 
rebel·la contra els seus poderosos 
mecenes, un fill de la tradició que in-
nova literàriament des de l’arrel po-
pular, un home conservador que aca-
ba perseguit pels seus i convertit en 
símbol de les masses desheretades, i 
defensat per la premsa progressista. 
La seva prematura mort, envoltada 
d’intrigues, i el seu multitudinari en-
terrament (es parla de 200.000 assis-
tents en una Barcelona de poc més de 
mig milió de persones) són el colofó 

d’una vida convulsa entre el calze i la 
lira, com remarquen els autors. 

Menys el sexe, que se suposa que 
devia sublimar amb la immensa pul-
sió poètica i l’atracció fatal cap als 
exorcismes, en la seva biografia hi són 
els altres dos grans ingredients clàs-
sics: els diners (en el seu cas, manca 
de diners: sempre endeutat i a punt 
de ser desnonat) i el poder (en el seu 
cas, també manca de poder, sempre 

enfrontant-s’hi). De nou com a ro-
màntic, Verdaguer és un caràcter in-
dividual i individualista, és l’artista 
contra el món, amb l’única força de 
la seva creativitat i el seu esperit ele-
vat, i llastat per un cos malaltís. 

Aproximar-se a Verdaguer a través 
de la seva vida, a través d’aquesta re-
novada biografia, és una manera ex-
cel·lent de connectar amb un autor 
cabdal, fundacional. Qualsevol lector 
català amb unes mínimes pretensi-
ons de comprensió de la pròpia cultu-
ra se l’hauria de fer seu, aquest llibre, 
una invitació a repensar una figura 
poèticament immensa i humana-
ment tràgica, un home que, a través 
de la seva genialitat ingènua, ens des-
perta una inevitable tendresa.✒

A TRAVÉS DE LA SEVA 
GENIALITAT INGÈNUA, 
VERDAGUER ENS 
DESPERTA UNA 
INEVITABLE TENDRESA
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el calze (exorcista)
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S’ha acabat el bròquil, 
però tenim bròcoli

Un lector ens escrivia l’altre 
dia, molt indignat, perquè a 
l’espai Cuines de TV3 havien 

fet “saltat de bròcoli”. Entenc que, 
per a ell, calia dir i escriure bròquil, 
però obviava que el bròquil i el brò-
coli són dues hortalisses diferents 
que hem de poder anomenar amb 
dos termes diferents. El bròquil (o 
bròcul) és de color verd clar i s’agru-
pa en una inflorescència compacta. 
No l’hem de confondre, doncs, amb 
la coliflor, de color crema (alguns 
parlars en diuen bròquil blanc i 
anomenen bròquil verd el bròquil), 
ni tampoc amb el bròcoli, un terme 
fixat fa poc pel Termcat per designar 
una hortalissa de la mateixa famí-
lia però d’un verd més fosc i inflo-
rescència més dispersa.  

De recent introducció, el bròcoli 
és dels hostes que vénen i de casa 

ens treuen; potser perquè s’aprofita 
més, cal bullir-lo poc i no ens omple 
tant el pis d’una olor que pot ofendre. 
Però comença a tenir un rival en el 
romanesco –obtingut per hibridació 
del bròquil i el bròcoli–, que afegeix 
a aquestes virtuts unes boniques 
corones espiraliformes. 

Tant bròquil com bròcoli tenen 
l’origen en el mot italià bròccoli, que 
és un diminutiu de bròcco (rebrot). 
És un cas curiós que mimetitza el 
doblet que crea una mateixa paraula 
llatina quan la forma alterada per 

l’evolució popular (mot patrimonial) 
conviu –amb un sentit ja diferent– 
amb la reintroduïda modernament 
(mot savi). Seria el cas de llec i laic, 
muscle i múscul o cadira i càtedra. 

I no puc acabar sense parlar de 
l’expressió “S’ha acabat el bròquil!” 
Sobre el seu origen hi ha diverses 
versions però totes el situen a les 
fondes de la Barcelona del XIX, on 
cambrers i cuiners parlaven a crits. 
“Un plat de bròquil!”, bramava un. 
“S’ha acabat el bròquil!”, vociferava 
l’altre. Quan una fonda famosa pel 
seu bròquil va tancar perquè tiraven 
a terra l’edifici on era (alguns diuen 
a Boqueria i d’altres a Petritxol), la 
frase que tant s’hi havia repetit va 
esdevenir un lament nostàlgic dels 
seus exclients i, per extensió, una 
manera expeditiva de posar fi a un 
debat, afer o negoci.✒
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UN TAST  
DE CATALÀ

“UN PLAT DE BRÒQUIL!”, 
BRAMAVA UN. “S’HA 
ACABAT EL BRÒQUIL!”, 
VOCIFERAVA L’ALTRE 
DES DE LA CUINA

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La filla del capità Groc 
VVÍCTOR M. AMELA 
Planeta 

400 pàgines i 21,50 €          1/10 
 
[ 2 ] Tot això ho faig... 
EMPAR MOLINER 

Proa 
208 pàgines i 19 €                2/12 
 
[ 3 ] La noia del tren 
PAULA HAWKINS 
La Campana 

464 pàgines i 19,50 €         3/49 
 
[ 4 ] Haru 
FLAVIA COMPANY 
Catedral 

384 pàgines i 21,95 €             -/8 
 
[ 5 ] L’assassí que va... 
JONAS JONASSON 
Catedral 

384 pàgines i 18,95 €          4/14

[ 1 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO 
Ara Llibres 

208 pàgines i 14,90 €         2/28 
 
[ 2 ] Educar millor  
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 

192 pàgines i 12 €                3/22 
 
[ 3 ] Confessions d’un... 
SERGI PÀMIES 
Empúries 

168 pàgines i 15,50 €             1/5 
 
[ 4 ] Sucs verds 
CARLA ZAPLANA 
Cossetània 

126 pàgines i 12,90 €       10/67 
 
[ 5 ] Superfoods 
CARLA ZAPLANA 
Cossetània 

224 pàgines i 17,90 €           -/15

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La chica del tren 
PAULA HAWKINS 
Planeta 

400 pàgines i 19,50 €         1/49 
 
[ 2 ] Historia de un canalla 
JULIA NAVARRO 
Plaza & Janés 

880 pàgines i 22,90 €         2/14 
 
[ 3 ] Algo tan sencillo... 
BLUE JEANS 
Planeta 

576 pàgines i 18,90 €             -/2 
 
[ 4 ] 13, Rue del Percebe 
FRANCISCO IBÁÑEZ 
Ediciones B 

352 pàgines i 30 €               4/10 
 
[ 5 ] Tú no eres como... 
ANGELIKA SCHROBSDORFF 
Errata Naturae 

592 pàgines i 24,90 €            -/9

[ 1 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

304 pàgines i 14,90 €          1/35 
 
[ 2 ] X 
RISTO MEJIDE 
Espasa 

400 pàgines i 19,90 €            2/5 
 
[ 3 ] La nueva educación 
CÉSAR BONA 
Plaza & Janés 

300 pàgines i 17,90 €         3/33 
 
[ 4] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 

224 pàgines i 9,95 €          5/151 
 
[ 5 ] Zumos verdes 
CARLA ZAPLANA 
Grijalbo 

128 pàgines i 12,90 €          8/69


