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ben d’aparèixer al voltant del pare 
de Canigó. Fills de la terra dura (Co-
manegra) proposa una mirada al 
poeta prenent com a antagonista 
qui va ser un dels seus més grans 
amics –i també enemic–, Jaume Co-
lell. Aquesta mirada es complemen-
ta amb la d’altres personalitats de 
l’època que van tractar mossèn Cin-
to, com ara Claudio López, marquès 
de Comillas, i el bisbe Morgades. 

Més que escriure una biografia 
exhaustiva o un “panegíric”, Palo-
meras ha volgut aportar una imatge 
personal de Verdaguer. “Són capí-
tols breus, pinzellades sobre el per-
sonatge i també del seu entorn, els 
llocs on va ser i els canvis que va pa-
tir a mesura que anava passant el 
temps”. De fet, Palomeras explica 
que a l’origen de la novel·la hi havia 
el projecte de fer un documental 
amb Narcís Garolera el 2008 que al 
final no va arribar a bon port. Fa cinc 
anys, el professor Enric Cassany va 
llegir la novel·la i va animar Palome-
ras a publicar-la. Aquest aspecte vi-
sual, per tant, és molt present en un 
llibre que també intenta donar res-
posta a un interrogant: com és que, 
cent vint anys després de la seva 
mort, Verdaguer continua generant 
polèmica? “El 2002, arran del cente-
nari, cinc-cents capellans catalans 
van projectar fer una trobada a Fol-
gueroles per retre un homenatge al 
poeta, i el bisbat de Vic la va pospo-
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“En aquella multitud calmosa i ar-
rossegada al ritme d’un cotxe de 
morts, que s’anava calant d’aigua, 
sens dubte s’hi produïa amb tota la 
paradisíaca bona fe de l’any 1902 un 
dels moments d’efusió col·lectiva 
més forta i més sincera que ha viscut 
el nostre país”. Així descrivia Josep 
Maria de Sagarra l’enterrament de 
Jacint Verdaguer a les seves Memò-
ries (1954). Quan va morir l’autor de 
Canigó, el poeta i dramaturg barce-
loní tenia només vuit anys i no “ca-
çava res de l’efusió”, però el merave-
llava la gentada, que temps després 
descriuria com “milers de tortugues 
circulars” –els paraigües– que nave-
gaven “dins el toll de la pura tragè-
dia”. “Tot pertanyia més aviat al cli-
ma delirant que produeix només la 
poesia”, sentenciava Sagarra.  

A la compunció immediata pro-
vocada per la mort de mossèn Cinto 
–evocat també per Maragall i Gazi-
el– s’hi va afegir el reconeixement 
progressiu, primer a través dels es-
tudis biogràfics i crítics, i més enda-
vant també des de la ficció. Entre els 
primers que van estudiar-ne la figu-
ra hi va haver Agustí Esclasans, que 
en plena Guerra Civil va publicar La 
ciutat de Barcelona en l’obra de Ja-
cint Verdaguer (Departament de 
Cultura de la Generalitat, 1937); Jo-
sep Miracle, que va escriure la bio-
grafia Amb la lira i el calze (Aymà, 
1952), i Llorenç Riber, que el va de-
finir com a “poeta èpic” a l’assaig 
que va publicar l’Ateneo de Madrid 
també el 1952. La gran aportació, i la 
més controvertida, d’aquell mateix 
any va ser la monumental La vida 
tràgica de mossèn Jacint Verdaguer 
(Aedos), de Sebastià Juan Arbó. 

Si les figures excepcionals, però 
també ambigües i problemàtiques 
–sovint en col·lisió amb el seu 
temps–, acostumen a cridar l’interès 
tant dels estudiosos com dels lec-
tors, Verdaguer és un cas llaminer, 
amb una peripècia que arrenca amb 
la devoció cristiana, continua amb la 
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consagració com a poeta nacional i 
pren un tombant inesperat amb la 
seva defenestració, arran de la pràc-
tica d’exorcismes, fins a arribar a la 
rehabilitació dels últims anys, du-
rant els quals va escriure Aires del 
Montseny (1901) i Al cel, publicat a 
títol pòstum el 1903. 

Poc després de Verdaguer: un poe-
ta per a un poble (Blume, 1980), de Ri-
card Torrents, l’escriptor va comptar 
amb la primera novel·la que se li de-
dicava. Sempre hàbil per detectar te-
mes d’interès popular –o fins i tot 
avançar-se a tendències del sector 
editorial–, Isabel-Clara Simó li va de-
dicar El mossèn (Plaza & Janés, 1987), 
que el presenta com “un poeta d’una 
modernitat extraordinària” i com un 
“ser humà digne i honrat que va pa-
tir un autèntic setge”. Una dècada 
després arribava Sobre Verdaguer. Bi-
ografia, literatura i llengua (Empúri-
es, 1996), primer dels volums que li ha 
dedicat Narcís Garolera.  

Coincidint amb el centenari de la 
mort, Baltasar Porcel es va inventar 
una entrevista –escrita i filmada: 
Lluís Homar interpretava mossèn 
Cinto–, El drama i la mar (Proa, 
2002), i Perejaume li va consagrar di-
verses accions artístiques i literàries, 
recollides a l’excel·lent Els cims pen-
samenters de les reals i verdagueres 
elevacions (Polígrafa, 2004). Durant 
l’última dècada –abans de les aporta-
cions d’Àlvar Valls i Daniel Palome-
ras– han aparegut l’aplec de textos 
crítics Llegir Verdaguer, de Joaquim 
Molas (Abadia de Montserrat, 2014); 
la novel·la El poeta del poble, d’An-
dreu Carranza (Destino, 2015); Ma-
leïda, de Bernat Gasull (Verdaguer 
edicions, 2016), reconstrucció del vi-
atge de Verdaguer al Pirineu el 1882, 
i el conte Lo matí de ma infantesa, de 
Jordi Lara, inclòs a Mística conilla 
(Edicions de 1984, 2016), que narra 
una trobada amb l’infant poeta de 
Folgueroles dècades després de la se-
va mort, que va sense samarreta i 
amb pantalons del Barça.!

!!!! Jordi Nopca
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sar... Encara no s’ha celebrat”, expli-
ca Palomeras. “Verdaguer va relaci-
onar-se amb la noblesa, amb la jerar-
quia eclesiàstica, i al final va acabar 
endeutat i es podria dir que amb el 
suport de les esquerres, tot d’aspec-
tes que avui es mantenen i que do-
nen un gran vigor dramàtic al perso-
natge”. Un dels capítols que resse-
gueix Fills de la terra dura (provi-
nent d’un dels últims versos que va 
escriure Verdaguer: “Fill de la terra 
dura, nét del no-res, baixo a la sepul-
tura pels anys empès, més la cruel 
baixada trobo feliç, quan penso que 
és l’entrada al paradís”) és el fune-
ral, que va ser multitudinari. “Gazi-
el i Maragall expliquen que va ser 
l’espectacle popular més gran que 
mai havien vist i tot plegat pel fè-
retre d’un poeta... Van aturar els 
tramvies i tot, va provocar una au-
tèntica veneració popular, i això 
que molta gent cantava les seves 
cançons sense ni saber-ho”.  

D’entre la documentació que ha 
utilitzat per escriure la novel·la, en 
què també apareixen artistes mo-
dernistes com Rusiñol i Casas, hi ha 
la biografia canònica i “periclitada” 
de Sebastià Juan Arbó, la biografia 
escrita fa poc per Narcís Garolera i 
Marta Pessarrodona i, sobretot, 
l’obra mateixa de Verdaguer: “La se-
va prosa és molt autobiogràfica i et 
permet conèixer de primera mà el 
personatge”.!
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