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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

No és que Verdaguer sigui
perseguit, calumniat, acusat
de boig, empaitat, enclaustrat,
expulsat, etcètera. L’única co-
sa que succeeix és que Verda-
guer se sent perseguit, calum-
niat, etcètera. No és que no
mengi, és que deu sentir que
no menja: per això escriu que
passa gana! Els anys que Ver-
daguer sobrevisqué sota la
pressió angoixant a què fou
sotmès foren terribles.

La intensitat de l’atac es re-
dobla (pàg. 19): de cop i volta
Garolera ha resolt que el ca-
pellà “és víctima d’una tensió
psicològica que li fa deformar els
fets i les situacions”. El presen-
tador de Verdaguer ha con-
clòs, si us plau per força, que
Verdaguer deforma fets i situ-
acions. A continuació, lloa l’a-
ssaig de Delfí Abella. Verda-
guer ha begut oli definitiva-
ment: és sabut que on hi ha un
psiquiatre significa que ha
d’haver-hi un malalt (dit col-
loquialment: estàvem jugant
fins que va venir el psiquiatre

i ens va tancar per bojos). Ga-
rolera raona d’acudir a Delfí
Abella perquè creu que la seva
aportació pot resultar il·lumi-
nadora. Malgrat això, no argu-
menta enlloc el perquè d’a-
questa creença. En mitja pà-
gina saltem de Verdaguer de-
formant fets i situacions, a una
creença sobre la lluminositat, la
qual culmina en un diagnòstic.

Sembla humor negre, però
l’argumentació psicopatologit-
zadora de conductes de perso-
nes i de societats senceres ha
justificat massacres col·lectives
i individuals a munts, fins avui
dia: legitima bombardejos,
ocupacions militars i reclusi-
ons en psiquiàtrics. Verdaguer
és presentat com un trastornat,
i per exemple s’hi explica la
seva “aliança amb persones
d’idees progressistes abans re-
butjades i criticades pel capellà
poeta” com l’efecte d’un “tras-
torn paranoide”. El diagnòstic
que Verdaguer està malalt
comprèn els punts següents
(pàg. 20): “hipertròfia del jo”;
“sobrevaloració emotiva dels

seus actes”; “l’actitud rebel i
l’obstinació en una posició es-
candalosa, inconcebibles en un
sacerdot modèlic i en un es-
criptor de fama internacio-
nal”; “l’entossudiment a viure
amb la família Duran”, “la in-
comprensió de què fou víctima
per part de tothom”; i “la pos-
sibilitat que el conflicte de
Verdaguer amb el seu bisbe i el
marquès de Comillas es con-
vertís en bandera de llibertat
davant la injustícia i l’opressió
dels poderosos”.

RESPONSABILITAT MINORADA
I llavors, la guinda: Verdaguer
“té una responsabilitat minorada
en les seves accions i en les seves
argumentacions periodístiques”.
Verdaguer no és responsable
de canalitzar accions i textos
que qüestionen l’ordre social
dominant i pràctiques que
percep com a obscenes (“Maleït
el vedell d’or”, repeteix als ar-
ticles inèdits), el que passa és
que Verdaguer és un malalt
mental, transitòriament o no
–d’aquí prové la responsabilitat

minorada–, i per tant no el po-
dem acusar ni tan sols de re-
bel·lia. Fins aquí Garolera va
reproduint d’una manera del
tot acrítica el relat de Delfí
Abella, com si hi estigués d’a-
cord per complet i, a partir
d’un moment donat, ja sense
posar-hi cometes de citació.
Així, s’hi diu: “La reacció des-
proporcionada de Verdaguer
en relació amb els esdeveni-
ments que la desencadenaren
fou deguda a la predisposició
al desenfocament i a la des-
mesura en tot allò que afectés
la seva personalitat, làbil des
del punt de vista emotiu, i au-
toreferent en la interpretació
racional dels indicis persecu-
toris”. A la pàg. 21 Abella i Ga-
rolera s’han confós en una sola
veu, la qual proclama la gra-
vetat del procés en què Verda-
guer està sumit: “El seu tras-
torn paranoide no feia sinó
augmentar de forma creixent”.

Reivindicar la caritat com
una eina de transformació so-
cial i la vivència lliure i autò-
noma de Déu, criticar la in-

justícia del tracte dels rics en-
els miseribilitzats i la fal·làcia
d’una jerarquia catòlica que
predica el que no practica,
concebre altres marcs per a les
relacions socials: heus ací el
pecat que Verdaguer comet
(tastar un mos de llibertat, de
justícia social, de divinitat). El
1936, l’únic monument d’un
religiós que es respectà, com
recorda Vinyes, fou el de Ver-
daguer (sobre l’univers sim-
bòlic que indueix el poble ca-
talà a destrossar-ne la resta,
vegeu Luces iconoclastas, últim
llibre de la tan brillant com
silenciada trilogia de Manuel
Delgado sobre la qüestió). Cal
llegir En defensa pròpia, els me-
ravellosos sis articles inèdits
de l’edició (no són periodístics
en el sentit pejoratiu que se’ls
dóna), la Presentació de Garole-
ra i els llibres dels autors que
hem citat... Llavors entendrem
que entre els segles XIX i el
XXI continua havent-hi una
mateixa societat alienada. Ne-
cessitem Jacint Verdaguer.

NEUS DALMAU

Si volguésseu volar, tindríeu ales
T E R E S A P O U S

“S
i us plagués
navegar, veles
tindríeu; / si
volguésseu vo-
lar, tindríeu

ales”. Aquests versos, enigmà-
tics i transgressors, pertanyen
al cant segon de Canigó, l’obra
més representativa de la poesia
patriòtica de Jacint Verdaguer.
Segons Carles Riba, la poesia
verdagueriana està feta de
somni i enyor, d’afectes i no de
conceptes. La primera edició
de Canigó es publicà l’any 1886.
L’abril i el maig d’aquest ma-
teix any Verdaguer viatjà a
Terra Santa i sembla que allà
començà la seva crisi espiritu-
al. En el Dietari d’un pelegrí a
Terra Santa, llibre inspirat i a
estones sensual, també hi pla-
na l’enyor: “Lo murmuri de les
aigües, lo fresseig de les fulles,
lo concert dels aucells, en què
sols enyoro la veu del rossi-
nyol, la dolça soletat...”. Mos-
sèn Cinto, el sacerdot bonda-
dós i innocent, protegit pels
sectors més conservadors, era
un home valent, capaç de re-
bel·lar-se. Per la seva actitud
crítica, pel foment de la cari-
tat, per la pràctica dels exor-
cismes, va ser reduït a la misè-
ria. El 1893 el poeta fou ex-
pulsat de la Casa Comillas, del
bisbat de Barcelona i confinat
al santuari de la Gleva.

A Canigó, un poema èpic
sorgit de la passió per Catalu-
nya i per la llengua, Verda-
guer fusiona la història i la
llegenda. I als cants hi trobem
la presència de l’Edat Mitjana
i la mitologia, elements fan-
tàstics i místics, el vigor i la
suavitat del món vegetal i del
món animal. La trama del po-
ema, que consta de dotze

cants i un epíleg, se
situa al segle XI als
Pirineus Orientals.
Gentil és armat cava-
ller i s’enamora de
Griselda, una pastora
que amaga, sota el
seu físic, Flordeneu,
la regina de les fades
del Canigó. Gentil,
encisat pel que ha
sentit explicar de les
fades, abandona la
guàrdia del castell de
Rià, s’uneix amb
Flordeneu i viatgen
amb una carrossa
alada per les munta-
nyes pirinenques. La
deserció de Gentil
causa la derrota de
l’exèrcit cristià i Gui-
fré, el seu oncle, el
llança pels penya-se-
gats. El comte Talla-
ferro, pare de Gentil,
finalment perdona el
crim de Guifré que,
penedit, es fa monjo i
funda el monestir de Sant
Martí del Canigó. Quan l’abat
Oliva i les hosts cristianes pu-
gen al cim del Canigó, les fa-
des fugen de la muntanya:
“Quan lo novembre esfulladís
s’acosta, / s’apleguen en la
costa / les aurenetes per passar
la mar; / aixís de tu, ma dolça
Catalunya, / lo nostre vol s’a-
llunya, / girant-se sols per
veure’t i plorar”.

L’habilitat poètica de Ver-
daguer es demostra en la mu-
sicalitat del poema, en la sàvia
recreació dels mots, en una
mena de genial i cíclica sono-
ritat: els sons esfereïdors dels
fets de guerra s’alternen amb
les delicades melodies de la
vida a “l’Olimp de les fades”. Si
bé Verdaguer evoca amb un
intens lirisme el món de les
nimfes i les goges, finalment

el desterra com a símbol pagà
i el condemna, podríem dir, a
romandre en un “sepulcre de
records”. Al poema hi trobem
diferents metres i ritmes. Com
escriu Marià Manent al pròleg
de les Obres completes de Ver-
daguer publicades per Selecta,
“d’una primitiva rudesa èpica
es passa al romanç líric i a la
cançó alada, que es barreja
amb fragments d’autèntica
poesia popular”. I tal com deia
Joan Fuster és com si, amb
Verdaguer, la llengua es ven-
gés del llarg silenci que havia
patit.

La present edició de Canigó,
a cura de Llorenç Soldevila,
parteix de l’edició de 1901,
“l’última edició de Canigó
controlada per Verdaguer”.
L’any 1889 s’edità a París la
traducció francesa del poema

i no va ser fins al 1899 que
n’aparegué la traducció caste-
llana. Aquesta edició, dirigida
a un públic escolar i general,
està enriquida amb una útil
introducció de Soldevila i amb
annexos: notes de Verdaguer,

glossaris, gravats,
mapes, il·lustracions
d’algunes edicions
de Canigó, propostes
de treball, una ruta
literària, plànol d’ex-
cursions...

D’acord amb Marià
Manent, la lectura de
l’obra de Verdaguer
provoca avui dia “la
contradictòria im-
pressió d’impacièn-
cia i meravella”.
D’impaciència a cau-
sa, per exemple, dels
tòpics d’època i de
meravella per ser el
creador de versos
“melodiosos i purs,
com sorgits de les
deus profundes de la
poesia”. Maria-Antò-
nia Salvà, que també
es referí al poder de
les paraules de Ver-
daguer va escriure:
“De vegades, un sol
vers, una sola parau-

la dels seus llibres, m’embau-
maven l’ànima inefablement”.

Jacint Verdaguer, Canigó.
A cura de Llorenç Soldevila.

Proa. Barcelona, 2002.


