
CríticaCrítica

ARXIU

Els preveres Verdaguer i Collell a la Garriga

ROBERT RAMOS

Isidor Cònsul, curador del volum

El romancer verdaguerià
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P
as a pas avança l’edi-
ció crítica de l’ Obra
completa de Verda-
guer. A les envistes
del centenari de la

mort del poeta, la publicació
de l’edició crítica de Sant
Francesc, a cura d’Isidor Còn-
sul, dóna fe de la continuïtat i
de la solvència del projecte,
iniciativa d’Eumo Editorial i la
Societat Verdaguer. Cada vo-
lum consta, com aquest, d’un
estudi preliminar i documents
que fan referència a l’obra, i de
l’edició del text establert i
anotat, més la bibliografia adi-
ent. Les obres que Verdaguer
publicà en vida formaran la
Sèrie A, de 21 volums –del qual
Sant Francesc és el 15è–, i els
escrits que Verdaguer no aple-
gà en volum o deixà inèdits
s’inclouen a la Sèrie B, amb el
mateix nombre de títols. L’ex-
tensió i l’esplendor de l’obra
verdagueriana aniran assolint
així el caràcter d’una presència
definitiva, una per una. Amb
una imatge que no hauria
desplagut al poeta, direm, me-
tafòricament, que llur aparició
successiva serà el rosari que
tota una cultura passarà a la
seva memòria.

COM GRANS DE ROSARI
Amb la publicació d’aquest lli-
bre, Isidor Cònsul, però, passa
força més que uns grans de
rosari –continuant la imatge–
i ens en deixa desgranada el
que en la popular devoció s’a-
nomena una part; és a dir, una
contribució modèlica i molt
significativa al coneixement,
amb base científica, no sols del
que ell mateix anomena, amb
prou raó, referint-se al llibre
objecte del seu treball, “un po-
ema per a una vida”, sinó de
tota una línia perfectament
definida, cabdal, de la poesia
religiosa de Verdaguer. En la
figura, aureolada per tota una
tradició, del sant d’Assís, Ver-
daguer troba en hores de des-
tret la inspiració per a una
poesia de la joia d’estimar, raó
pràctica del franciscanisme, i
d’afegir a l’eixutesa admirable

i desesperada de Flors del Calvari
l’amorosiment d’una alegria
sense concessions que arrenca
de les fonts poètiques més pu-
res de la seva joventut. Isidor
Cònsul ens ofereix amb aquest
llibre, treballat durant molts
anys, l’estudi més acabat, amb
tota l’exigència desitjable ci-
entíficament, d’una de les
obres de més qualitat del Ver-
daguer líric i, per tant, de la
poesia catalana moderna.

LÍRICA RELIGIOSA
Potser pot sorprendre aquesta
darrera afirmació meva, basa-
da, no caldria dir-ho, en una
nova lectura de Sant Francesc,
propiciada per la publicació
d’aquest llibre. No sempre ha
estat apreciada la lírica de te-
màtica religiosa de Verdaguer.
De vegades se n’ha fet, per veus
reconegudes, objecte de sàtires
i d’ironies. En altres moments,
aquesta mateixa poesia ha es-
tat entesa, pel seu caire senti-
mental i dramàticament efu-
siu, com una versió lírica de la
biografia del poeta, però cen-
trada, és clar, en els anys del
conflicte que esclatà a les dar-
reries de la seva vida i aprecia-
da només per tal
de prendre-hi
partit o atiar-lo.
Alguns sectors,
especialment els
més representa-
tius del francisca-
nisme, en valora-
ren el testimoni-
atge de la fe i la
seva immensa
projecció popu-
lar. Però en la re-
cepció de Sant
Francesc, exposada
pel curador i do-
cumentada ex-
haustivament, hi
ha l’apreciació
positiva de diver-
sos comentaristes
i crítics, i d’un
poeta, Josep M. de
Sagarra, dins el
seu discurs Mos-
sèn Cinto, poeta na-
cional, del qual
trobem un frag-
ment (p. 92) en el
qual compara el Jacoponi de
Todi del poema de Verdaguer
amb la situació que afectava el
poeta. Però havien passat 50
anys des de la publicació de
Sant Francesc, i Sagarra parlava
en una sessió privada d’home-
natge a Verdaguer en el seu
centenari, convocada clandes-

tinament i celebrada, doncs,
il·legalment dels Amics de la
Poesia a la qual vaig assistir, el
17 de maig del 1945. Val a dir
que altres poetes, dels quals
n’esmentaré almenys dos, Car-
les Riba i Marià Manent, posa-
ren una atenció directa i apro-
fundida en poemes escollits

del romancer verdaguerià, com
l’anomena Isidor Cònsul, amb
la meravella del seu vers tren-
cadís de llegenda àuria retor-
nada a la terra.

Cal dir que si un estudiós de
Verdaguer com Isidor Cònsul,
especialitzat en treballs d’in-
vestigació sobre la cultura lite-
rària del segle XIX i assidu des
de fa més de 20 anys de la crí-
tica de literatura contemporà-
nia (com ara en Llegir i escriure.
Papers de crítica literària i també
en el dietari Cinc estacions), si
l’autor, ell mateix, d’una Anto-
logia de Verdaguer, dic, va es-
collir un dia el llibre Sant Fran-
cesc per a la seva tesi doctoral,
de la qual aquesta edició és la
part més important, és que va
trobar en Sant Francesc, efecti-
vament, el que podríem ano-
menar una summa literària,
de biografia i poesia de Verda-
guer.

Ja és prou significatiu, en
efecte, que Verdaguer volgués
subtitular Sant Francesc amb la
denominació de Poema, mal-
grat que és un recull de 43
composicions independents i
no una unitat. Però és evident
que la intenció de Verdaguer
era posar en relleu el conjunt i
amb ell la força cap al centre
de les composicions, “verte-

brades –diu Isidor Cònsul–
sobre un doble eix: la biografia
de sant Francesc d’Assís i di-
versos aspectes vinculats al
món franciscà”. En el seu ad-
mirable Proemi el poeta passa
revista a la seva vocació fran-
ciscana, iniciada a l’adolescèn-
cia i exercida en diversos mo-
ments, però que, segons ens
diu, no s’arribà a completar
fins que la tempesta que es
congriava el portà a prendre
consell de qui predicant l’amor
i la pobresa, juntament amb el
menyspreu d’ell mateix, havia
estat, com ho era el poeta, vi-
lipendiat, deixat sol pels amics
i tractat de boig. Llavors el
sant, ajudant-lo, li envià la
inspiració i amb ella el retro-
bament amb els romanços de
joventut, i així, diu, “lo que
havia nat romancer se tornà
modest poema”. Isidor Cònsul
és qui, amb el seu estudi, m’ha
fet veure en el Proemi el propò-
sit de Verdaguer d’establir per
tres raons o causes una mena
de simbiosi amb sant Francesc.
Aquestes tres raons són caritat,
follia i misticisme, i totes tres
encaixen, diu, amb el drama
viscut pel poeta, de manera que
“el pobrissó d’Assís es convertí en
un germà de l’ànima i en el
mirall que reflectia en paral·lel
la tragèdia del poeta” (p. 62). Jo
diria que amb aquests tres ele-
ments conjugats Verdaguer era
invencible i només la conscièn-
cia de la seva invencibilitat ex-
plica que combatés amb la
contundència magistral de la
seva prosa i confongués i posés
en evidència els detractors amb
la vitalitat i la frescor de la seva
poesia.

PREPARACIÓ DEL POETA
Isidor Cònsul ens posa a les
mans els textos dels poemes
amb sengles introduccions
“amb un apartat específic de
notes on s’hi fan constar les
circumstàncies de la composi-
ció i les fonts literàries i de
documentació”, i amb el poe-
ma, notes de tipus històric,
lingüístic, etc. Ens adonem, si
no ho sabíem o no ho crèiem,
a causa dels tòpics que s’arros-
seguen, de la preparació que
portava Verdaguer i de com
preparava la seva obra. Isidor
Cònsul ens ho posa en relleu i
ens hi acompanya. Però com
que no fa valoracions de co-
mentari de text, ens deixa, més
rics, però sols, entre misteris
de goig i de dolor, davant la
poesia.


