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“Sempre que mi-
ro el cel / me sem-
bla casa meva”, 
diuen dos versos 
d’aquest llibre 
pòstum de Jacint 
Verdaguer, el 

gran líric renaixentista català. Uns 
altres, ben avançada la lectura, di-
uen: “Quan volaré per l’estrellada, 
/ blanc ametller que hi veig florir, / 
de l’etern maig dolça primícia?” Al 
Cel –el curador justifica l’ús de la 
majúscula per al substantiu– es pu-
blicà un any després de la mort del 
poeta, i és una mena de continuació 
de Flors del Calvari. Compost de po-
emes generalment breus, que adop-
ten molt sovint la forma del romanç, 
en escriure’l, Verdaguer no era aliè 
a les penoses circumstàncies que 
havien marcat la seva vida. Però 
aquest cop no refereix el pregon do-
lor per la seva degradació, i rara-
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PERFIL ment hi expressa cap retret, llevat, 
potser, d’alguns versos d’Excelsior: 
“Si alguna finestra s’obre / com bo-
ca de carreter / és per escopir-me 
oprobis / i clavar-me al front los 
trets”. En Al Cel, com explica Pere 
Tió i Puntí en la seva exemplar in-
troducció, l’actitud del poeta és una 
altra: més aviat, la d’alçar els ulls a la 
volta celeste en cerca d’un paradís 
que, aquí a la Terra, se li havia reve-
lat del tot impossible. 

Cants d’enyorança 
Per a mi el més fascinant de l’obra és 
la convivència entre el to incondici-
onal d’aquella fe mantinguda contra 
els elements i la clarividència di-
guem-ne astronòmica del poeta 
(d’aquest interès científic, Verda-
guer en poua versos molt delicats). 
El cel, amb tota la seva lluminària, 
l’esglai de l’Univers –i l’esglai del 
temps, el de l’eternitat...–: tot això 
no és, tan sols, un marc elevat, au-
gust, per a l’expressió definitiva del 
líric, deslliurada per sempre de “les 
vanes coses, / vanitat de vanitats, / 
d’aigua tèrbola bambolles”, sinó que 
representa un veritable tema. “Vull 
anar al cel, per això n’he escrits 
aqueixos cants d’enyorança”, con-
fessa en el pròleg. I una de les po-
esies més justament conegudes del 
recull, Plus Ultra, ho exemplifica 
amb uns versos que poden dur a la 
memòria els cèlebres versicles del 
Gènesi sobre la fundació de l’Uni-
vers, i, encara més, aquells altres 
versos tan citats d’Eliot, però que, 
en el cas del de Folgueroles, tenen 
un altre objectiu: “És sols lo comen-
çament / lo que prenies per terme”. 
¿Què diu, aquest lúcid poema? Co-
mença així: “Allà dellà de l’espai / he 
vist somriure una estrella / perdu-
da en lo front del cel”. El poeta es 

pensa que l’estrella que ha detectat 
és l’última de totes. Però ella matei-
xa li respon que no: “no só més que 
una llanterna / de la porta del jardí 
/ que creies tu la frontera”. A con-
tinuació, venen els versos que he 
transcrit suara. I, tot seguit, aquests 
altres: “L’univers és infinit / pertot 
acaba i comença”. És un d’aquells 
poemes de gran alè, com ho és, en-
tre molts altres, el reconegut Sum 
Vermis de Flors del Calvari. 

Verdaguer, el nostre primer poe-
ta modern, ha tingut la sort de cara 
des d’un punt de vista acadèmic i 
editorial. La Societat que du el seu 
nom, per mitjà de la col·lecció Ver-
daguer Edicions, està duent a terme 
una feina ingent pel que fa a la divul-
gació de les diverses obres de l’au-
tor, volums dotats d’un valuós apa-
rat crític. Colossal resulta, igual-
ment, la feina que desenvolupa, des 
de fa més de trenta anys, el doctor 
Narcís Garolera, insigne verdague-
rià, editor escrupolós que ens ha fet 
estimar i conèixer molt millor 
aquest gran poeta. 

Al Cel és lluny de la intenció, i a pa-
rer meu de l’excel·lència, de les grans 
obres de l’autor. Però, en canvi, el seu 
vers –dreturer i cantaire– serva sem-
pre un commovedor batec humà: “Ja 
hi he navegat prou / per les mars de 
la terra [...] anem-se’n, barca meva, 
/ cap a la mar del cel / avui que està 
serena”. El to també és serè. El jo es 
converteix en una mena de bus del 
firmament (Què en trac?). Sempre, 
però, se’ns presenta com una mirada 
desficiosa, assedegada de realitat 
més alta, la de l’ànima que se sap des-
aferrada de les coses de la Terra, del 
temps del món, disposada a ingres-
sar en el paradís: “La llum del dia és 
per mirar la terra, / la de la nit per 
contemplar lo cel”.✒
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La col·lecció Mi-
cra, de l’editorial 
Minúscula, llibres 
petitíssims i molt 
bonics, consta de 
textos breus d’au-
tors singulars 

–Maxim Biller, José Luis de Juan, 
Aleksandra Lun, Gonzalo Maier– als 
quals ara s’afegeix la irlandesa Clai-
re Keegan (Wicklow, 1968), amb Tres 
llums, la millor traducció possible del 
Foster original, un conte que havia 
tingut una primera vida el 2010 publi-
cat a la revista New Yorker, i que més 
tard Keegan va ampliar fins a fer-lo 
arribar a les 90 pàgines de què cons-
ta aquesta història delicada i subtil 
ambientada a la Irlanda rural de fa 
uns quants anys, quan la gana feia es-
tralls entre les famílies amb sis, set o 

Acabar al punt just
vuit fills. Un d’aquests fills, una noia, 
és la protagonista absoluta i narrado-
ra del relat: assisteix, bocabadada, a 
l’exili que li imposen els pares un es-
tiu, quan l’envien a casa d’un matri-
moni de grangers mentre ells esperen 
l’arribada del setè o vuitè fill. Intuïm 
que a casa no rebia gaires atencions, 
i això contrasta amb la rebuda que li 
dispensen els pares adoptius, que és 
el que vol dir “foster”: la dona li 
ensenya a fer melmelades, 
a plegar llençols i a guar-
dar secrets, i l’home, a 
munyir vaques i a veure 
la realitat des del punt 
de vista dels adults. 
Aprèn també una cosa 
molt important, una co-
sa que li permetrà elevar-
se per sobre de la família en 

en la manera d’acabar. Són dues o tres 
pàgines finals d’una tendresa i d’una 
vivacitat extraordinàries i la culmina-
ció perfecta de tot el que s’havia anat 
construint a poc a poc: el lirisme ex-
plota, però no d’una manera òbvia. 
Tot es resol amb una acció, la de la ne-
na corrent com si fos l’última cosa que 
fes a la vida, i amb una reacció: la dels 
adults. Tot el que ha passat de mane-
ra soterrada al llarg de l’estiu es podria 
entendre si poguéssim veure des de 
dalt els cinc personatges: els pares re-
als, els adoptius i la nena que corre 
d’uns cap als altres. Aconseguir expli-
car un dels moments més importants 
de la vida d’una nena amb una acció 
senzilla i exacta, i amb una paraula fi-
nal que ho resumeix tot, està a l’abast 
de pocs escriptors: Claire Keegan n’és 
una.✒
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què ha nascut: aprèn a llegir, i els pa-
res adoptius li regalen llibres que es 
podrà endur a casa quan acabi l’estiu. 
L’episodi a què fan referència les “tres 
llums” del títol català és notable: una 
passejada nocturna fins a la platja per 
mirar de trobar els cavalls que, a vega-
des, surten a mar obert. Com tots els 
bons relats, té dos o tres moments que 

fan de clau de volta del més profund 
que vol transmetre l’autora 

sense remarcar-ho mas-
sa: la necessitat de con-

fiar en la bondat dels 
altres, el llenguatge fet 
de silencis dels adults 
o la possibilitat que 
passin coses extraor-

dinàries. 
Però si en alguna cosa 

excel·leix aquest conte és 


