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El novel·lista i biògraf Sebastià Juan Arbó amb la seva filla

Entre la tenacitat i la nostàlgia

A S S A I G

S U S A N N A R A F A R T

Sebastià Juan Arbó, La vida tràgica de
Mossèn Jacint Verdaguer. Planeta.

Barcelona, 2002.

S
ón moltes les figures que, al
llarg de l’any, ha tingut el
geni verdaguerià. Petits i
grans formats han servit per
a la revisió d’un personatge

traït per les seves pròpies ambicions i
desdibuixat pels tòpics. Sebastià Juan
Arbó va emprendre la tasca de cons-
truir una imatge general del poeta, i ja
en el pròleg del 1952 explicava que
volia fer entendre als lectors la tragè-
dia de l’inadaptat. En la seva primera
aparició, aquesta obra se sortia del
marc estrictament literari, perquè
parlava de “compensació pòstuma”
davant de les humiliacions sofertes
per Verdaguer. El llibre incidia sobre-
tot a constatar la fatalitat que el portà
a escollir la seva vocació sacerdotal i a
fer veure les vicissituds sofertes segons
els models, excessius, de Hölderlin i
Byron. La reedició, enguany, d’aquesta
biografia reobre alguns dels mites més
discutits sobre la vida del poeta.
En el pròleg del 1970, Arbó es fa
ressò de la recepció tempestuosa
del seu volum. Els atacs contra
la seva persona i contra l’editor
no amaguen la indignació cau-
sada per haver destapat el seu
criteri a l’entorn dels personat-
ges que més van blasmar Ver-
daguer. Arbó s’hi defensava di-
ent que la seva biografia era “la
més ajustada als documents i,
sobretot, a les obres de l’autor”.
Poques llances al seu favor, tret
de Serrahima, Riquer i Espriu,
trobà l’autor de Sant Carles de la
Ràpita. Les seves queixes sobre la
dificultat d’escriure la biografia
del primer poeta de Catalunya
no eren gratuïtes.

Avui la qüestió sobre el llibre
se centra en dos punts: quin
model de biografisme pren i
quin Jacint Verdaguer hi surt
reflectit. Arbó novel·la la vida de
Verdaguer, es fa present ell mateix
com a narrador i analista de l’obra i,
sobretot, mesura el seu personatge se-
gons l’existència dels grans escriptors
occidentals. Espriu ja havia parlat dels
models genèrics de Zweig i Maurois.
Arbó desplaça el seu enfocament cap a
la percepció de la personalitat huma-
na de Verdaguer, més que no pas l’ar-
tística. Amb tot, la sinceritat que s’ex-
hibeix –amb les aportacions docu-
mentals i testimonials– no planteja el
fet que una obra pot no tenir a veure
amb la vida real del poeta que l’escriu.
Les llàgrimes més falses han causat els
millors poemes d’amor. El mètode de
la recerca vital és una entrada als po-
emes, però tampoc no els justifiquen.

LES FERIDES DEL VERDAGUER PÚBLIC
L’època en què es va escriure tenia,
però, massa fresques les ferides del
Verdaguer públic. No es pot oblidar el
nervi literari del biògraf, la seva força
en la ploma quan es tracta de reviure
moments singulars de la vida del poe-
ta: un ésser de contrastos, entre la
sensibilitat i la violència, justificades
en part –segons Arbó– pel medi i el
paisatge. Al mateix temps, estudia bé

el sentiment de la nostàlgia de la terra,
que recorre tota l’obra. No obstant ai-
xò, el lector el coneix com un home
adàmic, unamunià en la seva vocació,
que va fent camí en la seva rudesa i la
seva insatisfacció, com un Giotto o un
Miguel Hernández, i que ha de recór-
rer un llarg trajecte. No ens amaga les
seves mancances intel·lectuals, però, al
mateix temps, articula amb vivacitat
les relacions profitoses –malversades
més tard– que manté amb personat-
ges com ara Collell i Aguiló.

D’altra banda, i a mesura que es di-
buixa la figura del poeta de Folguero-
les, la biografia amplia el seu propòsit
de tractar un sol caràcter, en favor
d’una visió global de l’època: el valor
dels Jocs Florals, la visita de Mistral a
Barcelona, els esdeveniments històrics
més propers a les activitats de l’es-
criptor, les personalitats literàries de
l’època, entre d’altres aspectes de força
interès. En el primer capítol assistim a
la puixança d’un Verdaguer molt lligat
als orígens fins al seu ingrés a la casa
del marquès de Comillas. Amb caràc-
ter lineal, i seguint tant les confessions
del poeta com les d’altres testimonis,
seguim la seva formació. El retrat es
lliga molt a la carrera eclesiàstica, si bé

nombrosos apunts busquen explicar
poemes concrets. En altres capítols es
va fins i tot més lluny en aquestes in-
terpretacions. Arbó compara i mesura
el seu personatge amb Tasso, Goethe,
sant Agustí per explicar sobretot els
seus passos en l’adversitat. Els mo-
ments dolços del poeta a l’entorn de la
publicació de Canigó l’any 1886 són
descrits com el punt culminant de la
seva carrera. Aquí s’atura l’intèrpret
per situar els models sobre els quals el
gran poema fou executat. La paràfrasi
del text serveix per resseguir la psico-
logia del seu autor: “Sentim el contrast
entre la límpida aspiració de l’ànima
del poeta i la vida de realitats –de ne-
cessitats– que l’oprimia”. La corona de
llorer imposada pel bisbe Morgades a
Ripoll es converteix en la frontissa vi-
tal de l’ascens i la caiguda. Després
seguiran el gran viatge a Terra Santa i
el principi de les prodigalitats que
tants disgustos li costaren. Arbó, que
pren la matèria biogràfica amb un
tractament narratiu, avança constant-
ment els futurs cataclismes. El biògraf,
que és vehement en l’escriptura i es
deixa seduir per l’empenta èpica dels
grans poemes verdaguerians, perse-

gueix també el realisme i cerca de po-
sar les coses al seu lloc. Aquesta dis-
tància més gran es produeix en el vi-
atge a París, quan queda enlluernat
per Mistral, desoint els nous vents de
la literatura que tan a prop Rusiñol i
els seus companys maldaven per situ-
ar. Però això forma part del desfasa-
ment amb què Verdaguer s’havia im-
posat una missió alimentada per les
nostàlgies d’un desarrelament intern.
El poeta poua del seu fons primigeni la
música del visible, i la violència de la
seva vida és en l’eix mateix del seu
sentit del món: “De petit li interessava
més el paisatge que l’home”. Entretant
Baudelaire destacava la primacia de la
imaginació sobre el paisatge real,
s’interessava per l’individu.

LA TRAGÈDIA D’UN HOME
Arbó disculpa el caràcter que pren la
història en un determinat moment.
De mica en mica, la biografia d’un
poeta passa a ser la tragèdia d’un ho-
me atrapat per circumstàncies que el
depassen. La relació amb la família
Duran, les incursions en el moviment
mesmerista i el progressiu aïllament
que sofreix per part del marquès de
Comillas i dels seus amics de sempre

són fets fonamentals. L’escriptor dóna
protagonisme a totes les anades i
vingudes i anècdotes d’aquest calvari
personal per justificar el crit final i
desesperat del personatge. La seva fi-
gura molesta, i se l’amenaça amb l’a-
sil. Potser sí que es converteix, a ulls
dels lectors, en un símbol de la sole-
dat i de la caiguda mateixa. Acaba
sent revolucionari pel seu temps:
contra els estaments, contra la llei i
donant la raó als aldarulls socials.
Passem massa sovint sobre els atri-
buts del mite –la barretina, el bastó
de tortellatge, les tertúlies en plein air
de la font del Desmai, el rosari de
mesquineses patides–, engrandint
excessivament la biografia íntima. Els
textos han de parlar i parlen, per
exemple, en l’obra de Perejaume.
Lliure en el paisatge, Verdaguer no
excel·leix en l’argument. L’ornament
és crucial en el seu text, el parergon;
amb la veu d’una natura rústica ho
vol abastar tot i el seu món és esce-
nogràficament romàntic. En l’obra
d’Arbó queda clara la conflictiva per-
sonalitat i la passió indiscutible del
poeta per situar en el món la poesia
com un puny.

A S S A I G

La bolxevització
del PSUC

M I Q U E L P O R T A P E R A L E S

Josep Puigsech Farràs, Nosaltres, els
comunistes catalans. Pròleg de Borja de
Riquer i Permanyer. Eumo. Vic, 2001.

Q
uan els anys passen i disposem
de perspectiva històrica, quan
podem consultar arxius i fonts
fins ahir mateix inaccessibles, i
quan hi ha un historiador amb
ofici i ganes de burxar en el

passat, quan tot això succeeix, és probable
que se’ns ofereixi un treball interessant.
Nosaltres, els comunistes catalans –que estudia
els primers anys del PSUC– és un treball
excel·lent perquè acompleix les premisses
assenyalades: des de la fundació del PSUC
(1936) han passat unes quantes dècades i el
tema es pot analitzar fredament; els fons
de la Internacional Comunista dipositats
al Centre Rus de Conservació i Estudi de la
Documentació de la Història Contempo-
rània (antic Institut de Marxisme Leninis-
me de l’URSS) estan a disposició dels in-
vestigadors; i Josep Puigsech Farràs és un
historiador amb ofici i ganes de burxar en
el passat.

Josep Puigsech Farràs, a Nosaltres, els co-
munistes catalans, se submergeix en uns do-
cuments fins ara desconeguts o poc treba-
llats per esbrinar les relacions entre el
PSUC i la Internacional Comunista durant
la Guerra Civil. El resultat és contundent:
la Internacional Comunista mai no va
veure amb bons ulls un PSUC, suma de
socialistes i comunistes, independent del
PCE, cosa que no impedia que el partit ca-
talà s’identifiqués amb l’URSS; el PSUC va
aprofitar aquesta identificació amb l’URSS
per legitimar les seves posicions sobre la
guerra i la revolució; en qüestió de pocs
mesos, el PSUC –cada vegada més comu-
nista, com volia la Internacional– va as-
sumir la política antitrotskista de Moscou
tot dirigint els atacs contra el POUM; la
Internacional Comunista, després del
maig del 1937, va accelerar el procés de
control sobre el PSUC amb l’arribada de
figures com ara Palmiro Togliatti; des de
llavors, la dependència del PSUC respecte
el PCE i l’URSS va anar creixent de manera
exponencial; finalment, l’any 1938 el
PSUC cau dins l’òrbita de Moscou, amb el
seguit de depuracions i retocs ideològics i
organitzatius que això va comportar. En
resum, en menys d’un parell d’anys el
PSUC va passar de partit unificat indepen-
dent a partit bolxevitzat d’obediència so-
viètica. I punt.

AMB LES PROVES DE TOT PLEGAT
És cert que el que documenta Josep Puig-
sech Farràs era una cosa que s’intuïa. O, si
es vol, que es veia. El mèrit de Nosaltres, els
comunistes catalans està precisament a
aportar les proves de tot plegat. I a partir
de les proves sorgeixen algunes evidències
que també s’intuïen i es veien, per molt
que alguns s’entestessin a negar-les i en-
cara s’entestin a fer-ho. Alguns exemples:
el PSUC va ser el braç ideològic i militar de
l’URSS a l’hora de purgar els adversaris
externs i els dissidents interns; algunes
organitzacions i caps del PSUC (les Joven-
tuts Unificades de Catalunya, Rafael Vidi-
ella, Pere Ardiaca) van lliurar el partit al
PCE i a l’URSS; el camarada Palmiro To-
gliatti no era el sant baró que sovint se’ns
ha venut. Com s’aprecia, tothom té els seus
draps més o menys bruts. En qualsevol cas,
tot allò ja forma part de la història. Però cal
conèixer-ho i reconèixer-ho. El llibre de
Josep Puigsech Farràs ens ajuda a fer-ho.


