
◆ C U L T U R A ◆ XI
A V U I

dijous

19 de febrer del 2004

COL·LECCIÓ ANTONI BOADA

Un jove Jacint Verdaguer

La saba sota l’escorça
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J O A N T R I A D Ú

Anuari Verdaguer 2002. Actes del V
Col·loqui sobre Verdaguer: Verdaguer i
el segle. Edició a cura de Ramon Pinyol

i Torrents i M. Àngels Verdaguer
Pajerols. Eumo Editorial -

Universitat de Vic. Vic, 2003.

Jacint Verdaguer. Poemes llargs. Teatre.
(Totes les obres II). A cura de Joaquim

Molas i d’Isidor Cònsul. Proa.

Barcelona, 2003.

D
iríeu que Verdaguer és ines-
gotable. Ho és almenys per a
la literatura catalana i també
diríeu que fins i tot n’ultra-
passa l’àmbit estricte. Tal-

ment com passa (en la desproporció re-
coneguda que hi ha en la comparança)
amb Shakespeare. Ho dic, però, en el
sentit d’aquesta pregunta: ¿com va poder
saber ser tan popular, de debò,
fins a fer-se estimar com a
propi per tot un poble, dispo-
sant com feia, des de ben en-
dins, dels ressorts d’una vastís-
sima cultura, a la seva mida,
però conscient de fer-ne l’ex-
pressió del seu geni? El fet és
que al cap de més d’un segle de
la seva mort, tot el que es refe-
reix a Verdaguer fa ballar el
cap. Davant nostre hi ha l’a-
bisme de llum de què parla
Màrius Torres. O la claror,
allargada, de la qual parla me-
tafòricament Ricard Torrents
en presentar l’Anuari Verdaguer,
format per les Actes del V Col-
loqui sobre el poeta que tingué
lloc l’any 2002 a Barcelona,
Folgueroles i Vic.

Aquesta llum, aquesta claror
de cometa immòbil, esdevé
encegadora. És la impressió
que diríeu que fa la lectura o
tan sols el repàs, mig interes-
sat, en aspectes determinats, o
segons com anhelant, dels tre-
balls d’aquest Anuari. Però una
lectura incita a fer-ne una altra
o d’altres. Sembla inevitable.
Verdaguer es transmet, per
anys i panys, d’unes edats a les
altres de la nostra crítica lite-
rària i així, pels desvetllaments
que en el record d’altres lectu-
res suscita l’Anuari he hagut de
tornar al Riba del 1922 i al de
postguerra (ja comentats per
mi a La recepció de Verdaguer per
Carles Riba i aquí en la lúcida comunica-
ció de Jordi Malé El ‘cas’ Verdaguer als ulls
de Carles Riba) i m’he arribat també al fa-
mós pròleg de Marià Manent del 1949, a
la 3a edició d’Obres completes de Verdaguer
de la Selecta.

Com un abisme, però de dubte: a Riba,
l’obra i el drama de Verdaguer li fan en-
treveure alguna mena de fallida fona-
mental en aquella Catalunya (o, menys
en cru, en la societat catalana). Amb
l’àmbit literari estricte ben ultrapassat,
Verdaguer assenyala una situació histò-
rica. En un altre moment i des d’una al-
tra perspectiva, per a Marià Manent el
poeta dels dos grans poemes és “una
personalitat prodigiosa”, dotat d’una
banda d’ambició sàvia i de l’altra de
l’habilitat de renovar, de posar altra ve-
gada al seu lloc la poesia popular, ano-

menada per Marià Aguiló (citat per ell)
“amiga dels pobres”. Per tant, la resposta
a la pregunta que he formulat al co-
mençament és que se’n va sortir. Encara
no sabem com ni fins a quin punt. Però
és indubtable que les seves imperfeccions
cada vegada, amb els anys, des que les va
cometre, són menys imperfectes i els seus
assoliments, els més exposats, els grans
poemes (per exemple L’Atlàntida, natu-
ralment) són cada vegada més genials.
Faig poca caricatura per a referir-me a un
fenomen real, força documentat, viscut
pas a pas per la gent de la meva genera-
ció. Quant a mi, fidel a la crítica antolo-
gística, tot i haver reparat en mi efectes
d’aquesta mateixa evolució de reconei-
xement de Verdaguer (i d’haver-ne donat
testimoni fa més de cinquanta anys),
em faig fort en la tirada cap al procedir
reservat d’aquest vull i aquest no vull...

Tant se val. La publicació simultània
de l’Anuari i de l’esplèndid II volum de
Totes les obres deixen dit que l’Any Verda-
guer no fou una espectacular foguerada.
Ja era previsible; perquè durant l’Any els

treballs i les accions de fons contrastaven
amb el que hi pogués haver d’ocasional,
d’efímer. En conjunt la retrobada amb
Verdaguer era i ha estat un fet. Ho és
també en aquests dos milers llargs de
pàgines (a l’Anuari en lletra ben petita,
per cert) que li són dedicades, amb
aquella dignitat científica (que abans
anomenàvem, provincians, europea) que
faria somriure com se somriu a un nét
que fa el que tu no havies pogut fer, un
Riba i un Casacuberta, en els quals es
volgué inspirar, fa prop de vint anys la
Societat Verdaguer i dels quals són, gra-
nats, altament il·lustrats deixebles, els
curadors de la publicació verdagueriana
empresa per Proa.

És una evidència que Verdaguer tro-
baria una Catalunya en la qual la llengua
que ell amb força insuperable havia alçat

fins a llengua literària moderna és apre-
sa, estudiada i escrita (en tot el territori
que Jaume I albirava o ambicionava des
de Sant Jeroni) en una extensió i amb
una profunditat que ell, visionari i tot,
mai no hauria pogut esperar. Bé, però no
crec que tampoc pogués veure venir que,
al cap de cent anys i en ple gaudi, a
aquesta nova i diferent Catalunya (per a
no parlar sinó del Principat) se li hagués
escampat, “per tota la terra que el seu cor
estimava”, el parlar dels Marquesos de
Comillas. Com una capa molt fina de
cendra damunt un pessebre de neu que
es fon.

La imatge –cendra, neu– és d’un po-
ema nadalenc de Tomàs Garcés (dedicat
a Pere Quart); hi forma el primer vers i el
penúltim, seguits, tots dos, del vers que
diu: “Sota l’escorça hi ha la saba”. Sort de
poder-ho creure! Escrit en temps de des-
tret per al poeta amic, el poema gira,
malgrat tot, cap a l’esperança, basada en
la fe, el do de creure en allò que no es
veu. Encara que la cendra d’aquell temps
(de fa més de mig segle) s’hagi escampat

perillosament, si Verdaguer ho
veia s’arraparia a l’escorça i hi
trobaria la saba. No sé (ni és
rellevant) si ens movem en es-
sencialismes; però el cas és que
Verdaguer, insondable, sempre
ens porta a l’essencial. Lle-
gim-ho a l’Expli-
cació que va escriure a vint anys
en veure’s publicat en fulletó
literari pels seus companys
d’estudis el poema llarg titulat
Dos màrtirs de ma pàtria. Apareix
com a epíleg (pàgs. 61-63) d’a-
quest volum II de Totes les obres:
“Aimador com só de la llen-
gua catalana, com saben prou
bé los que em coneixen”, co-
mença, per a continuar dient
que, anant a la seva, havia ti-
tulat poema el seu “cant reli-
giós”, “sense ortografia ni sis-
tema gramatical segur, i amb
un gust emmanllevat als
poetes antics de més enllà de
l’Ebro, que res té de semblan-
ça al gust propi meu i de les
muntanyes que em veren
néixer”. Aquestes paraules i la
magnífica prosa que encapça-
len són l’avís i la ferma pro-
fecia del que vindrà. L’any
1865 Verdaguer ja demanava
una ortografia i un sistema
gramatical segur. Però no era
això sol, signe inequívoc de
consciència lingüística. Més
endavant es declara paladí,
com els seus amics, de la
llengua catalana, “a punt

sempre de trencar una llança per la
reina que una altra, no sé si més o
menys encisadora, ha destronat i que
més de quatre que mamaren sa llet
malaguanyada, com si fossen bords,
gosen dir que no la coneixen, sense
caure(r)-los la cara de vergonya”... Jo
diria que tot el volum fins a arribar a la
fi, al bell i significatiu poema La pome-
rola, parteix d’aquesta saba de sota
l’escorça. Tornar-hi, amb un volum
com aquest i amb una voluntat com la
de l’Anuari, ¿no podrà, no podria aturar,
almenys, amb l’estri d’una cultura que
d’uns quants anys ençà, després de
pujar més dreta, s’ha donat a conèixer
pel món, la progressió de la cendra, ja
que la saba hi és sota l’escorça viva? O
bé esclarissar-la i finalment diluir-la
sota el sol de tots?
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Descripció
de mons

E S T E V E P L A N T A D A

Jacint Verdaguer, Atlantis. Traducció
al llatí de Tomàs Viñas, revisada per

Joan Ballès. Text català de Narcís
Garolera. Publicacions de l’Abadia

de Montserrat. Barcelona, 2003.

Jacint Verdaguer, De Tànger a Sant
Petersburg. Edició de Narcís Garolera.
Tusquets Editors. Barcelona, 2003.

A
l’extensa biblioteca que s’ha
anat engrandint d’ençà del
centenari de la mort de Jacint
Verdaguer, cal afegir-hi dues
novetats publicades recent-

ment. D’una banda, Atlantis, la gran
traducció al llatí de la seva construcció
més famosa i universal, L’Atlàntida, tra-
duïda pel pare Tomàs Viñas. I de l’altra,
De Tànger a Sant Petersburg, un llibre que
recull passatges dels seus viatges per
indrets del Nord d’Àfrica, Sant Peters-
burg, la Mare de Déu del Mont i les
muntanyes de Suïssa, entre d’altres.
Uns llibres ben diferents, poesia en-
front de prosa. Però amb un denomi-
nador comú estilístic: la precisió en el
detall, la transcripció de mons i el bon
ús de la llengua a l’hora de descriure
llocs amb una bellesa refinada. I també,
esclar, el fet d’haver estat gestats i es-
crits durant les hores entre port i port.

És prou coneguda la dèria viatgera
de Verdaguer. A la seva passió per
l’excursionisme se li afegí el fet que
l’any 1874 entrà de capellà a la Com-
panyia Transatlàntica. Arran de la
quantitat de travessies que va haver de
realitzar mentre va durar la seva tasca
a bord d’un vaixell, l’observador i de-
tallista Mossèn Cinto anà escrivint una
sèrie de proses en el marc del que avui
coneixem com a literatura de viatges,
proses que queden recollides en De
Tànger a Sant Petersburg. Unes notes que
van ser escrites fa cent anys, i que avui
en dia estarien de plena actualitat.

El fet que la figura poètica de Ver-
daguer hagi estat tan mitificada i po-
pular ha fet que la seva personalitat
com a pulcre prosista quedés eclipsada.
Obres com ara les Rondalles, els Dietaris
d’un pelegrí a Terra Santa i els llibres de
viatges han tingut una reconeixença
popular tardana. Però, malgrat aquest
segon pla de la prosa verdagueriana,
no són poques les veus que sempre
l’han reivindicat com una de les més
excelses de la literatura catalana. El
més acèrrim defensor fou Josep Pla,
però també en van lloar les virtuts
Folguera, Riba i Foix.

De l’escriptor Verdaguer se’n destaca
el fet de ser un gran observador, i un
narrador que posa molta cura en la
seva documentació. Posseïdor d’un bon
saber descriptiu, destaca en la seva es-
criptura la capacitat per transmetre les
emocions que els sentits perceben de
cada viatge. Tots els paisatges, però,
acaben per recordar-li alguna cosa de la
seva pàtria, de Catalunya. Per això la
seva mirada sempre té un deix d’e-
nyorança. I per això sempre se’l va
considerar el poeta de Catalunya,
aquell que sabia transmetre un amor
per tot un poble d’una manera que
agradava al poble. I per això sabia ex-
plicar el seu món amb la descripció de
mons llunyans i mitològics, però, al-
hora, molt reconeixibles.


