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R E E D I C I O N S D E L ’ A N Y V E R D A G U E R

Resulta
inadjectivable
conduir Jacint
Verdaguer
al divan
psiquiàtric
amb la intenció
de desvirtuar
el sentit dels
articles aplegats

la simpatia del lector (de ma-
nera que els continguts del
text, dins l’entorn de la socie-
tat catalana de la fi del XIX,
resten fora de l’abast de l’anà-
lisi). A continuació, justificant
els continguts implícits en
l’escriptura de Verdaguer pels
trastorns mentals que li atribu-
eix, a partir de l’obra de Delfí
Abella Anàlisi psico-patològica
dels articles ‘En defensa pròpia’.
Mossèn Cinto vist pel psiquiatre
(Barcino, 1958).

Del text de presentació se’n
desprèn, doncs, que (dins el
context de l’ afer López-Morga-
des-Callís-Collell) Verdaguer no
actua d’acord amb la seva
pròpia voluntat racional, i que
la denúncia desesperada que
efectua de la persecució a què
el sotmeten el marquès em-
presari, el bisbe, el secretari
del Fomento del Trabajo Naci-
onal (en castellà, si us plau) i
l’altre eclesiàstic i escriptor
conservador, la motiva el des-
equilibri psíquic que pateix.
Simplement brutal.

ALGUNES REFLEXIONS
Atesa la immensa distància
que hi ha, segons el meu pa-
rer, entre el text de presenta-
ció de Garolera i els textos
presentats de Verdaguer m’a-
gradaria plantejar algunes re-
flexions. Dins el camp de
l’antropologia és ben sabut
que estigmatitzar persones,
moviments socials o societats
senceres com a mancats de sen-
tit és un recurs utilitzat habi-
tualment al llarg de la història
d’Occident a fi de robar-los i
despullar-los de legitimitat,
coherència i racionalitat com
a representació autònoma del
món des de posicions subal-
ternes. En l’esfera del perio-
disme, i també en la historio-
grafia més classista, quan es
vol desvirtuar el sentit d’una
acció social determinada a fi
de criminalitzar-la, es titlla el
protagonista de l’acció de boig,
irracional, fanàtic, il·lògic, etcète-
ra. Així s’aconsegueix aïllar el
fet, i presentar-lo socialment
despullat del marc referencial
que l’explica, o sigui, s’impe-
deix que puguem entendre
que una acció social només co-
bra sentit a través de l’univers
de categoritzacions culturals
que l’expliquen i que el moti-
ven. D’exemples en disposem
a cabassos cada dia. D’instru-
mentalitzar la confrontació
entre nivells narratius de la
realitat presentats com a opo-
sats –allà on n’hi ha un de
buidat de racionalitat– se’n
diu psicopatologitzar quan es
converteix una persona en
malalta mental, o bé sociopato-
logitzar quan es tracta d’una
societat.

Pels antropòlegs, a més, els
termes de malaltia i salut con-
cerneixen construccions cul-
turals que afecten exclusiva-
ment el context representatiu
en què han estat creades. A
Occident, el procés que s’ha
donat en el curs del segle XX al
terreny de la salut pública ha
anat derivant cap a una indi-
vidualització de la culpabilit-
zació de què és objecte l’indi-

vidu respecte a la malaltia: ai-
xí s’eximeix de qualsevol res-
ponsabilitat el model social en
què la persona viu. El que de-
riva d’aquell enfocament,
característic del liberalisme
capitalista, és que som nosal-
tres, personalment, amb els
nostres estils de vida nocius, els
culpables d’emmalaltir. Els
antropòlegs afirmen, repli-
cant-hi, que no hi ha malalties
individuals, sinó malalties so-
cials. Miren d’establir els sis-
temes de representacions
simbòliques de les malalties a
escala social, i fins a quin grau
el tipus de vincle que mante-
nen individu i societat és el
causant del conflicte.

Tot això ve a tomb perquè
l’enfocament dominant dins
la Presentació de Garolera està

encaminat a executar una
operació punyent: psicopato-
logitzar l’obra i la vida del
Verdaguer rebel, estigmatit-
zar la insubmissió. El primer
cop que vaig fullejar-ho no en
vaig ser conscient, semblava
una broma citar un psiquiatre
que havia efectuat una anàlisi
psicopatològica d’En defensa
pròpia. De broma cap ni una.
Quan cap al 1980 Joaquim
Molas escrivia que, en certs
aspectes, la imatge de Verda-
guer a vint anys vestit de pa-
gès, guanyador del primer
premi dels Jocs Florals, coin-
cidia amb la del bon salvatge
rousseaunià, de segur que no
preveia que el 2002 el bon sal-
vatge seria desproveït del bon
per tornar a encarnar la figura
de rebel malalt, irracional primi-
tiu.

Un dels capítols importants
de la persecució a què se sot-
meté Verdaguer (expulsat del
Palau Moja com a almoiner
pel fill d’un mecenes esclavis-
ta –amb monument inclòs als
carrers de Barcelona, encara,
per a vergonya de tots els po-
lítics– vingut d’Espanya que
necessitava adquirir un cert
prestigi i que per això protegí
el nostre mossèn i poeta; pri-
vat d’exercir a la missa, i de
menjar d’aquesta retribució: o
sigui, condemnat a passar ga-
na material i, en teoria, espi-
ritual; perseguit per guàrdies
civils i mossos; empaitat als
carrers per esbirros; enclaus-
trat a Gleva; induït a anar a

viure a un asil que n’havia de
comportar la mort física i es-
piritual, com ell mateix digué;
etcètera) va ser l’acusació que
estava boig. D’acord amb
aquesta acusació, els seu des-
acatament de les ordres de la
jerarquia catòlica, i els escrits
radicalmement crítics respec-
te a les relacions dels rics amb
els pobres i a la distinció en-
torn del que predicava i del
que feia l’església, eren el fruit
de trastorns mentals.

PERSONA MENTALMENT SANA
Dins la magnífica La presència
ignorada (Edicions 62, 1989),
l’historiador Ricard Vinyes
relata, al capítol dedicat a
Verdaguer, l’expulsió del ca-
tedràtic Odón de Buen de la
Facultat de Medicina el 1896
per raó de les idees darwi-
nistes que professa. El cate-
dràtic rebé la solidaritat dels
metges Giné i Partagàs i
d’Ignasi Valentí i Vivó, els
quals “havien participat en el
dictamen mèdic pericial que
qualificava Verdaguer de
persona mentalment sana,
sortint al pas dels seus de-
tractors”. En aquest apartat
(pàg. 32-59) Vinyes analitza el
procés d’apropiació que les
classes treballadores fan de
la figura de Verdaguer com a
representant del feble que,
tot i ser perseguit pels pode-
rosos, els planta cara. Vinyes
acudeix no pas a l’alta poesia
de Verdaguer (L’Atlàntida i
Canigó), sinó a la poesia més

popular i als escrits de ca-
ràcter religiós, llegits sovint
per algú que en sap a un en-
torn familiar o de companys
que no en saben, de manera
que el seu coneixement s’anà
estenent pel país alhora que
s’anava creant la configura-
ció simbòlica de Verdaguer
en qualitat exemplificadora
de contestació social i religi-
osa. Es tracta d’una recerca
que ens permet comprendre
racionalment i empírica-
ment el procés.

Que Garolera utilitzi J.M.
de Sagarra per citar-ne una
sola frase (“Davant de mos-
sèn Cinto hi havia un plet de
dretes i esquerres”), o que
Gaziel referint-se a Verda-
guer no hi surti i en canvi sí
que hi aparegui Balmes a fi
d’il·lustrar un debat perio-
dístic, això és respectable
(per cert: el 1878 i el 1879 hi
hagué un debat fantàstic
disputat en la premsa públi-
ca barcelonina i en publica-
cions catòliques i espiritistes
–les que no estaven suspeses
governativament–, entre el
capellà Vicente de Manterola
i l’espiritista Amalia Domin-
go Soler; en sortiren dues
obres de 1.000 i de 500 pàgi-
nes, respectivament: El Sata-
nismo, ó sea, la cátedra de Sata-
nás combatida por el Espíritu
Santo. Refutación de los errores
de la escuela espiritista i la res-
posta, El Espiritismo refutando
los errores del catolicismo roma-
no). Que persones que han
estudiat l’obra de Verdaguer
i la seva significació com Jo-
aquim Molas, Ricard Tor-
rents, el mateix Ricard Vi-
nyes i Isidor Cònsul (curador
de la nova edició del Sant
Francesc verdaguerià, del
1895) i tants altres no hi
surtin, això és un acte de lli-
bertat que Garolera exerceix
i que s’ha de respectar. Ara
bé: el que resulta inadjecti-
vable és conduir Verdaguer
de nou al divan psiquiàtric
–després d’haver-li practicat
uns quants electroxocs el
1958–, just al cap d’un segle
del traspàs, amb la intenció
de desvirtuar el sentit dels
articles aplegats. Adjecti-
veu-ho vosaltres, lectors.

La narració de Garolera és
prou expressiva entre les pà-
gines 12 i 14, en què Verda-
guer és mostrat com algú que
no és capaç de conduir-se so-
bre la base de la seva pròpia
voluntat racional: “se li ac-
centua el zel caritatiu”; “entra
en contacte amb visionaris i
exorcistes, que el suggestio-
nen”; “endut pel mateix zel
sacerdotal”; “preocupat sobre-
tot de passar per boig, acu-
sació que li semblava veure
créixer al seu voltant”; “Ver-
daguer interpreta la proposta
del bisbe com una certifica-
ció del seu desequilibri men-
tal, i reacciona violentament
contra l’intent d’interna-
ment en el que ell considera
un manicomi per a eclesiàs-
tics”; “el capellà díscol [...] se
sent perseguit”; “el capellà [...]
se sent calumniat i víctima
d’una conspiració”...


