
DEU ANYS DE FUBLICACIONS VERDAGUERIANES

(1945-1954)

1. La bibliografia verdagueriana lia entrat , tic deft anys enca, en un

nun i important periode. I ,' avinentesa de la commentoraci6 de la naixensa del

poeta (1945) i del cinquantenari de la seva mort (1952) ha promogut una abun-

dosa producci6 de treballs i d'estudis biografics i critics i ha estimulat els

inicis d ' investigacions de gran envergadura , alhora que, per altra banda, ha

tingut prou forsa per a fer sorgir nombroses edicions del nostre poeta i tornar

a arremolinar entorn de la figura contradictoria pero profundament represen-

tativa de Verdaguer l'atenci6 apassionada d'una bona part de l'opiui6 pitblica.

Fins avui podem dividir el camp, ja extens, de les obres dedicades a

1'estudi de Verdaguer en tres etapes ben diferenciades : i) anys 1902-1924

biografs contemporanis del poeta que apleguen llurs records personals en

reculls o estudis parcials (Collell, Giiell, Falp i Plana , Busquets i Punset, Viada

i I,luch , Turr6, Comte de Giiell , Serra i Bold6 ). - 2) anys 1924- 1945: primers

intents de biografia critica : Valeri Serra i Boldd elabora el primer assaig

biografic complet sobre la vida i l'obra de Verdaguer ; el P. Manuel Monjas

publica, conjuntament amb la relaci6 de la rehabilitaci6 sacerdotal del poeta,

un important aplec de documents inedits ; el P. Miquel d'Esplugues estudia

per primera vegada la personalitat de Verdaguer des del punt de vista psicologic

i planteja tot de problemes quo obren tuous horitzons a la interpretaci6 de la

seva vida i la seva obra. - 3) anys 1945- 1954 : revisi6 de les etapes

anteriors i inici d'una etapa d'especialitzaci6 en els estudis verdaguerians que

adopta una direcci6 doble : per una banda , la dels treballs biografics que,

endinsaut-se en la psicologia del poeta, en van precisant els trets essencials ;

per l'altra, la dels estudis monografics extensos i complets en el sett tema

respectiu sobre aspectes de la vida i de l'obra literaria.

Per tal de donar una visi6 estructurada del moviment verdagucria en els

deu anys que compren aquesta recensi6 , Them dividida en ties apartats - es-

tudis biografics , edicions i estudis sobre l'obra -, en els quals agruparem les

publicacions referents a cadascun d'aquests tres aspectes.'

i. Hem d'esnientar aci, amb agraiment, els noms de tots aquells qui ens han

facilitat ]a noticia o l'exanien de part del material bibliografic que ha fet possible

el nostre treball : senyors Ramon Aramon i Serra, Josep Al. de Casacuberta, Isidre

MagriiiA, Rafael Tasis i Joan Sales. A tots, ntoltes merces.
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I

ESTUDIS BIOGRAFICS

2. Coin en les dues primeres etapes que hem assenyalat en la bibliografia
verdagucriana, la majoria dels treballs apareguts els darrers den anus son
prefcrentment de caracter biografic.2

L'any 1945 es publica a Mexic el Mossc'n Cinto de Joan Moles, al qual, per
algunes de les seves caracteristiques i per la circumstancia d'exposar-hi el sell
autor fets dels quals va esser tambe actor, correspondria mes aviat d'esser
inclos en la primera etapa de la bibliografia verdagueriana.' Als ant's 1945-1953
corresponen les publications de mosscn Joan Bonet i Balta, tan brews en extensiu
corn riques en nous i encertats punts de vista per a enfocar ]a figura de Ver-
daguer.' I,'any jubilar de 1952 apareixen la reedici6, lleugerament ampliada,
de l'obra del P. Manuel Monjas Documentos incditos acerca de Moses Jacinto
Verdaguer,5 un brew resum biografic obra de Joan Torrent i Fabregas,6 i dos
extensor volunis sobre Jacint Verdaguer deguts a Josep Miracle' i a Se-
bastia Juan i Arbo.' Exponent i primicies de ]a direccio -biografica verdague-
riana mes ben orientada, yen ]a llum l'any 1953 1'obra de Josep Al. de Casa-
cuberta Excursions i sojorns de Jacint Verdaguer a les contrades Pirinenques ;I

2. Be que no entri dins el periode de temps que comprCn la nostra recensio,
anotent, per la seva proxiinitat a aquell, la publicacio, 1'any 1944, d'una biografia de
Verdaguer, de caracter divulgador, deguda a AGUSTf ESCLASANS : Jacinto Verdaguer
(Un siglo de Barcelona). Barcelona, Librerfa Dalmau, 1944. 132 pags. + I retrat.

3. JOAN MoLEs : Mossen Cinto. Proleg de JosE? CANER. MCxic 1945. 156 pags.
(uCollecci6 Catalonian, III.)

4. Son, per ordre cronoldgie : Rasgos apostolicos de Mar. Jacinto Verdaguer,
all Apostolado Sacerdotaln, II (1945), 530-540. - Mown Jacinto Verdaguer y sit
Fpoca (En el centenario del sacerdote poeta), aArborn, VI (1946), 431-449. - Vila-
franca del Panades en la vida y obra de Verdaguer (I. Mosin Jacinto Verdaguer y
el Dr. Manuel Mild y Fontanals, sit maestro. Vilafranca 1946. - II. Mosi°n Jacinto
Vcrdagucr y el Dr. Jose Morgades, sit obispo. Vilafranca 1947. - III. M11oscn Jacinto
Verdaguer y los doctores Josci Torras y Bages y Antonio Estalclla, sus amigos. Vila-
franca 19.16). - El sacerdot poeta Jacint Verdaguer, epileg de les Obres Completes
de 1'Editorial Selecta (Barcelona 1949). - El cincuentenario de Verdaguer y areas
graves afiruracioncs, aEl Apostolado SacerdotalD, IX (1952), 260-264. - La vocation
y el sacerdocio dc Mn. Jacinto Verdaguer, aR1 Apostolado Sacerdotaln, X (1953), 70-97-S. Documentos incsditos accrca de Mown Jacinto Verdaguer: Su amislad con los
Agustinos del Escorial, por el P. MANUEL MONJAS, O.S.A. Tercera edieii n, aumen-
tada con nuevos y valiosos documentos. [Madrid], Editora Nacional, 1952. 652

pagi-nes + i retrat.
6. Jacint Verdaguer. Resunn biografic, per JOAN TORRENT I I'uiREGAS. Barcelona,

Editorial Barcino, 1952. 90 pags. (DColleccio Popular Barcino)), CL.)
7. Josiu' MIRACLE : Verdaguer, anab la lira i el calve. Barcelona, Aynia, [1952].

436 Pigs. + 68 Mills.
8. SEBASTIA JUAN ARB6 : Verdaguer. El pocta, el sacerdot i el aeon. Barcelona,

Editorial Aedos, [1952]. 6r2 pags. + 20 lams. (aBiblioteca Biografica Catalanan, IV.)
9. JosEP Al. DE CASACUBERTA : Excursions i sojorns de Jacint Verdaguer a Ics

contrades pirinenques. Barcelona, Editorial Barcino, 1953. iio pags. + r grafic. (ir i-
blioteca Verdaguerianan, I.)
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amb aquest volunl hom iniciava la ((Biblioteca Verdagueriana.,'° dins la qual

es anunciada 1'aparici6 proxima i successiva de textos, documents i estudis

referents al nostre gran poeta. Finalment, l'any 1954, Jestis Pab6n publica El

drama de Moser Jacinto, estudi sobre diversos aspectes de la biografia verda-

gueriana." Conjuntament amb aquesta serie d'obres remarcables per llur intpor-

tancia intrinseca o per llur extensio, van apareixent durant el decenni indicat

uu gran nombre d'articles, assaigs, resums de conferencies, etc., de tetra

biografic verdagueria, que, per llur brevetat o escas interes, ens abstenim

d'enumerar aci, perb als quals ens referirem, quan escaura, a les pagines

segiients.'2
Una bona part dels treballs biografics que acabern de citar tenen una

acusada tendencia a l'estudi psicolbgic, i llur intent cs la fixacio - potser

rota mica prematura - d'allo que Caries Riba" ha anomenat aesquema existen-

cial de Verdaguer., es a dir, la recerca de les raons intimes d'obrar del sacerdot

poeta i, encara, de la valoracio exacta dins la sintesi de cadascun d'aquests

dos elements integradors de la seva personalitat. En la major part dels autors,

1'estudi de la infantesa, l'adolescencia i la joventut de Verdaguer ha estat

centrat pel problema de la vocacio eclesiastica, i el de la maduresa, pel del

conflicte canonic. Entorn d'aquestes dues cpoques i d'aquests dos temes fona-

mentals assenyalarem tambe les principals aportacions que han estat fetes a

1'estudi de ]a vida del princep dels nostres poetes.

a) Estudis sobre la infantesa i la joventut de Verdaguer

3. Els dos biografs que ban tractat mes extensament el primer periode

de la vida de Verdaguer son J. Miracle i S. Juan i Arbo. Per a antbd6s autors,

especialntent per al primer, 1'estudi de la vocacio sacerdotal del nostre poeta

i•S un punt essencial en la seva biografia.
L'any 195I Josep Al. de Casacuberta publica un petit estudi titulat La

poesia religiosa en els esplets jovenivols de Verdaguer, en el qual, basant-se

en el fet ben documentat de la tardana aparici6 de la poesia religiosa en la

produccio de Verdaguer, concloia que, durant la seva jovenesa, ni la seva

vocaci6 religiosa no fou sempre tan segura i completa, ni el sett temperament

1o. Vegeu-ne la recensio del P. 1\IIQuEI, BATLLORI, QIA, num. 16, pags. 513-514.

11. JESUS PAB6N : El dranta de .Rosen Jacinto. Prologo del Duque de 1\laura.

Barcelona, Editorial Alpha, 1954. 311 pags. + 4 lams, Una altra edicio d'aquesta

obra fou feta a Madrid en forma de discurs, anib motiu d'haver estat llegida pel seu

autor en la seva recepcio a la Real Academia de la Historia.

12. Esmentem ja aci, per llur valor de conjunt, els numeros d'homenatge a

Verdaguer publicats per diverses revistes : aLa Tramontanen, Perpinya 17 maig 1945 ;

aF,l Apostolado Franciscanon, num. 369, Barcelona abril 1945, i nGm. 451, u,aig-

juuy 1953 ; uMatar6n, Suplement al nun, . 517 : Matar6 a Verdaguer, 7 mart' 1953

aI'resencia Catalanan, nun,. x, Paris 1952.
13. A part el treball inclds en la Mliscellania Verdaguer que ressenvarenl mes

cudavant, Caries Riba ha donat a coneixer aquests darrers anus dos interessants

estudis sobre el nostre poeta : ]a Memn ria de Verdaguer en el cinquantenari de la

srva ,port, llegida a la sess16 plenaria del 13 de desembre de 1952 de l'Institut

d'IBstudis Catalans, i la conferencia pronunciada a la Facultat de Filosofia i Lletres

de la Universitat de Madrid, l'abril de 1973.
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4 ROSALIA GUILLEUMAS

no fou tan d'una pesa com ha estat suposat correntment . Aixo no obstant,
admetia que aquesta vocacio , enfront de fluctuacions i de dubtes, arriba en
definitiva a imposar-se, fins al punt d'informar conipletanient tota l'obra pos-
terior del poeta.14 El mateix fet, pero establert d'una manera mes radical i
amb molt divers fonament i metode, es afirmat i posat en relleu pels dos
biografs abans esmentats.

4. La biografia de Juan i Arbo'' no cs unit obra de caracter cientific, lino
de vulgaritzacio. L'autor utilitza una bona part de ]a documentacio publicada,
]a qual interpreta lliurement, i procura it la vegada de centrar els fets a qcc
fa referencia en una ambientacio que els posi en relleu ntitjancant I'evocacio
dels principals episodic de la historia contcnipor;ulia.

El lnetode seguit en aquesta obra, corn s'esdcv% tantbe antb cl de les
biografies novellades, ofereix el perill de in deforinacio de ]a figura dels sells
protagonistes o de la realitat dels fets, per 1'exigencia de seguir una 1]nia
argumental harmonica i d'emplenar els grans baits de documentacio ; In qual
Cosa horn acosturna a fer amb hipotesis i suposicions ben sovint fantasioses.
I Juan i Arbo no sempre ha sabut, o no ha pogut, evitar aquest perill. Les
tint-centes vuitanta-set pagiues que comprur la biografia sun en llur major
part tin acuntulament d'hipotesis, coniposicions de floc, considerations i Conicn-
taris sobreposats a una narracio de fets que, proporcionalrnent, ha de restar
exigua i, encara, alguna vegada, no segnida aulb nlassa exactitud historica.

A ]a primera part - infantesa i joventut del poeta -, ell ]a qual I'autor
no pot comptar amb una documentacio abundant, el primer defecte alludit fa
que la figura del protagonista i els sells actes resultiu essencialtnenN novelleses,
i el Verdaguer autentic, molt desdibuixat, a part que alguns errors dispersos
aci i alla' ° deixen entendre que ]'actor no ha tingut sempre present In veritat
historica iii s'ha documentat Inassa escrupolosanrent per a bastir ]a seva tranul.

14. JOSE!' Al. DE. CASACUBERTA : La poesia religiosa en els esplets jovcuivols de
Verdaguer. Setembre 1951. 16 pigs. (I;xtret de %La Gleva : Portavoz del Santuario)),
numero 4.)

15. hntre les nonibroses critiques i recensions que ha motivat la seva publicaciu
cal remarcar les segiients : JOAN BoNLT I BALTA, ai;l Apostolado Sacerdotal)), I_X
(1952), 260-264 ; IsSTEvE MOLIST, ((;l Correo Catalans, 12 octubre 1952 i 9 novem-
bre 1952, aquest darrer article contestant uns articles polemics de Juan i Arbo publi-
cats a aLa Vanguardia)), 6 novembre 1952 i al gNoticiero i'niversaln ; RIC so PER-
MANVER, ((Destino)), 22 novembre 1952 (l'autor va respondre a aquesta critica al mateix
setmanari, el 27 desembre 1952) ; MANUEL, VIGIL, a`l'as, 8 novembre 1952 ; Josef
Ronaty, ,(Arbor)), XXV (1953), 267-268 ; 11IAURICI SERRAHIMMA, aArborn, XXV (1953),
49-60 ; 1'. BASILI DE Ruid, aI?studios hranciscanos)), LV (1954), 528-529.

16. Per exemple : la qualificacio que, segous Juan i Arb , esmena el SUSpensus
de Party 1865, fou un Ineretissimus (sic), quan es hen sabut que Verdaguer mai no
obtinguc aquesta nota brillant i que en el cas present fou unicainent un approbatus ;
la presentacio de In patetica escena del comiat de Verdaguer del pare i ]a mare en
marxar a America l'any 1874, quan la mare havia wort trey anys abans (1871) ; la
disgregacio del trionif de Guimera en esdevenir MIestre en Gai Saber, del de Verda-
guer amb el prenli de L'Atlhntida, alubd6s esdevinguts en els mateixos Jocs l1lorals
del 1877 ; la fixacio de la composicio El Noi de la Mare, una de les poesies mes
belles i de mes perfecta plenitud, en l'adolescencia de Verdaguer, fiat unicament el
biograf en l'anecdota, esmentada per Serra i Bo]df, que el compongue avant a Fol-
gueroles des de Vic (podria haver-ho estat en els primers ant's de sacerdoci, epoca
de la composicio d'alguns dels Idilis, quan el poeta encara vivia en contacte amb
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Malgrat les reserves fetes, lions ha de reconeixer que en alguns capitols la

intuicio de l'escriptor i 1'evident afecte amb que es tractada sempre la figura

del poeta reixen a presentar-la amb una colpidora justesa dins un ambient

determinat. En aquest sentit assenyalarienl, en aquesta primera part, El )5reu

del bencstar i El sacerdot entre els creients.

Respecte a] problema vocacional, Juan i Arbo manifesta, ja en iniciar la

seva obra, al proleg, que per a ell an dels grans errors de Verdaguer fou d'haver

ingressat al sacerdoci, i les proves d'aquest error les troba, sense precisar-ne

els motius, en el caracter selvatic de l'adolescent i en an amor jovenivol fallit,

el rastre dels quals creu veure en tota la resta de ]a vida i de l'obra del

nostre poeta.
5. L'assaig biografic de Josep miracle" es, segons el mateix autor, tuna

exposicio dels problemes que planteja la vida de Verdaguer i un intent de

resoldre'lsn (pa('. 20) ; havent admes, pero, que el probleina fonamental es el

de la vocacio eclesiastica, consagra gairebe tota l'obra a l'estudi d'aquest i de

les sever repercussions posteriors.

El treball de Miracle es presentat pel sell autor com a imparcial i anti-

polenlic (17) ; pero no en va ell mateix din que Verdaguer es una figura que

creina nomes de tocar-la (Ig), i aixi, malgrat aquella afirmacio, 1'autor s'ha

deixat endur per la seva visio personal i subjectiva, i tota l'obra no es altra

cosa que una defensa llabil i apassionada dels sews personals punts de vista,

a vegades de to francament polemic (15, 62, 63, 75, etc.). Tot i l'aparenca

cientifica de l'obra, l'estil d'aquesta es soviet emfatic i constel-lat de divagacions

i de consideracions soviet innecessaries, allunyat de la claredat desapassionada

de les obres que intenten de fixar un esquema valid i perdurable d'un fet o

d'un conjunt de fets.
En afrontar el tema, Miracle deixa veure com a proposit primordial de

la seva labor la demolicio del mite de la precocitat de la vocacio sacerdotal (61).

La tesi sustentada es la de 1'ingres de Verdaguer al sacerdoci no pas per incli-

nacio prbpia, sing per imposicio de la familia i de 1'alnbient, imposicio acceptada

per ell a causa d'un complex dubitatiu del sell caracter, que frena les resolucions

de la seva propia voluntat (147, 165-167) i el dull per inercia (190) al sacerdoci,

en el qual, pero, s'aferma, almenys aparentment, per influencia de dos fets

que commouen fortament el sell esperit : la mort de ]a seva mare i el trasbals

de la guerra civil, viscut durant 1'exercici del sell ministeri sacerdotal a

Vinvoles. L'apassionat intent de demostracio d'aquesta tesi determina tota la

primera part del llibre (Jacint Verdaguer). La segona part (Mosses Cinto) esta,

en canvi, destinada a interpretar tota l'actuacio de Verdaguer durant el seu

la seva terra i la seva familia). Segons Juan i Arbo, Verdaguer, essent capella de

Vinyoles d'Oris, devia haver escrit algunes composicions de caracter popular i pro-

pagandistic, com, per exemple, una Passio que hauria pogut substituir la d'Espar-

reguera (!), etc.
17. Josep Miracle havia donat les primacies de la tesi sustentada en aquesta

obra en an article titulat Si Verdaguer no hagues estat Vosscln Cinto, BSCC,

XXVIII (1952), 3o9-328 443-454. Les principals critiques i recensions de 1'obra extensa

son : JOAN BONET I BALTA, KEl Apostolado Sacerdotaln, IX (1952), 260-264, i X (1953),

70-97 ; MIQUFL DOLs, aArgensolan, III (1952), 382-383 ; MANUEL QUERA, cRazon y Fe*,

CXLVII (1953), 504-521, 666-667, CXLVIII (1953), 51-70 ; MAURICI SERRAHIMA,

XXV (1953), 49-60 ; P. BASILI DE RUBf, aIstudios Franciscanos», LIV (1953), 146

CARLES CARDO, QIA, nGm. 16, 545-546.
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sacerdoci, especialment durant el temps del conflicte canonic, a la hum de les
conclusions obtingudes a la primera part.

El mes gran cncert de l'estudi de Miracle es la narracio viva i directa,
hen emmarcada en el sell ambient, del curs, podrient dir-ne, exterior i visible
de la carrera eclesiastica de Verdaguer i de les sexes vicissituds, des dels scus
inicis fins al coronament en plena joventut. Seguint aquesta narracio, podem
observar e] nostre futur poeta en la inconsciencia turbulenta dels jocs de la
infantesa, en les primeres dificultats i antargueses dels estudis superiors, pot
assequibles a la seva inentalitat fantasiosa i rebel a les sistematitzacions dog-
matiques, en ]es expansions d'una sana i forta adolesccncia en contacte anth
la bellesa de la natura i de la poesia popular i, encara, somoguda pels primers
sentiments d'amor, en els primers triomfs literaris que el rehabiliten de les
huntiliacions d'estudiant mediocre, en les crisis decisives en contacte auto lcs
primeres fortes contradiccions de ]a seva vida i, finalment, en la definitiva i
ardida caracteritzacio de la seva personalitat amb l'ingres al sacerdoci. Hein de
reconeixer que aquesta part de ]a vida del nostre poeta ha sofert, en mans de
Miracle, una vigorosa reestructuracio, horn hi ha plantejat problentes que
obren noun horitzoris i n'ha resolts alguns amb sagacitat, coin, per exemple,
el de la interpretacio de la lletra do Verdaguer del 1665, immediatament pos-
terior a] sell gran fracas escolar (161 ss.).

No considerem, perb, el biograf tan encertat en investigar i fixar les carac-
terfstiques profundes de la personalitat de Verdaguer quc el determiner a actuar
d'una manera o d'una altra en tot aquest perfocle de la seva vida. La falla
fonamental es troba, al nostre parer, en el metode emprat per a aquesta recerca
i en 1'exageracio amb que son donades totes les conclusions, en superlatiu i
sense matisos. El metode, en el fons, es el mateix seguit per tots els biografs :
la interpretacio i el comentari de ]es anecdotes i dels documents que per
diversos camins han pervingut fins a nosaltres. Miracle, peril, interpreta gene-
ral neat en un sol sentit per tal d'obtenir unes conclusions que casin amb ]a
idea preconcebuda que to del Verdaguer jove, la qual resnita Osser, coin remarca
Bonet i Balta,'s d'una espaordidora rudesa i mala fe, mancada de tota empremta
noble que anuncii 1'honie insigne que ha d'esdevenir.

Aixi, de ]a infantesa i de 1'adolesccncia, n'accepta totes ]es dades que
presenten Verdaguer coin a capitost de pedrades i malifetes, jugador traum-
p6s, atrabiliari, cerca-raons, selvatic ((55, 91, 92, 94, etc.) ; ell canvi, totes
aquelles que atennen aquesta rudesa o que ofereixcn una visio nits normal
o placida de l'infant o de l'adolescent son sotmescs a una Jura critica o
a una interpretacio completament negativa (63-65, 72, etc.). La lletra
de Carrie Llussa i Verdaguer a Falp i Plana, per exemple, publicada per
aquest, dins la qual apareix una dada ben interessant que cal tenir ell
compte respecte a ]a confusio en I'atribuci6 dels fets del gerinA gran de
Verdaguer, Miquel, de caracter turbulent, a Jacint, se,-^ons 1'esinentat biograf
es apocrifa (68 ss.). La rao que ell dona que aquella lletra, per les sever carac-

1S. Ell ]a critica a l'obra de Miracle apareguda amb el titol de La vocation y
el sacerdocio de ^111i . Jacinto Verdaguer a la revista uI?1 Apostolado Sacerdotal)),
X (1953), abans esmentada. L'any anterior havia publicat a la niateixa revista una
primera impugnaci6 a l'obra de Miracle - en resposta a una carta oberta d'aquest
inserida al diari de Barcelona cF,l Correo Catalano del 15 de novembre de 1952 -
amb el titol El cincuentenario de Verdaguer y unas graves afirtnaciones.
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teristiques, no fou segurament redactarl.a, sin6 tan sots copiada, per Carme

Llussa, nosaltres 1'ampliarfem dient que la redaccio pogue esser feta per una

tercera persona, evidentment illustrada, pero amb les dades fornides per ]a

germana del poeta o per la filla d'aquesta. Quant a la vaga confirmaci6 de

Francesca Verdaguer - .mes o 1?lenos tot havia passats - als fets exposats

per Busquets al proleg de La mellor corona, aleshores ja impresos i molt

llunyaiis en el temps, no to tampoc una forta probatdria de primera ma. Per

altra banda, ens hauria complagut de veure sotmeses tambe a un ruinuci6s

examen critic aquelles anecdotes que ens presenten el Verdaguer violent i

selvatic, reportades en bona part per Joan Puntf i Alfons Bonay, que les

rcfercixen gairebe mig se-le mes tard i quan aquell infant ja es una cele-

britat nacional, en les quals el nostre poeta es sempre el protagonista. I creiem,

aixf mateix, que no cal plantejar exageradament )a giiesti6 en forma de dileula,

i que entre ]'infant «quieto, obedient, bon minyo, fregiieutment extasiat dins

el temples i •el xicot tirant mes a temerari que a prudent, iinpulsiu, esgarria-

cries i arbitraris (74), hi caben d'altres matisos mes corrents i vulgars que

s'adiueu amb la imatge del Verdaguer mes aviat esborradis i temurene que

Collell, testimoni indubitable, cone;ue al Seminari (86, 89, 94).

Eli 1'estudi de la joventut de Verdaguer trobem tanlbe sovint, en la bio-

grafia que comentem, ]a interpretaci6 parcial o extremada dels fets. Sobre

la simple suposicio de la intervenci6 de Collell en la genesi dels Dos martirs

de ma Potria (127) com a penitencia de la poesia amatoria no creiem que

hom pugui bastir tota una teoria (171). Despres d'encarir sobre el fonament
dell versos amatoris - que, coin din Bonet i Balta, son I'oexpressio temporal

d'una pubertat normalfssinia amb una sensibilitat aniorosa exquisida que
explota el terra basic popular)) -, ]a forta atracci6 de Verdaguer per l'amor

carnal (120 ss.), no encerta a definir la seva reaccio en el fonamental dilema
ao capclla o niarits (146), i el fet evidentfssim que el resol de cara al sacerdoci

no inducix cl bibgraf a examinar a fons la decisio, sing que, al capdavall,
I'atribueix coin sempre a un moviment d'inercia propi del seu complex dubi-

tatiu. ^La circuinstancia que amb encert interpreta en la lletra del 1865 (16i)
d'una amistosa intervencio en 1'aprovat de setembre en gracia al seu exit

poetic, cs desorbitada fins a crear un antic pacte que en endavant permetra

al j,ove poeta seuiinarista de seguir descansadament la carrera amb que vagi

produint poesia a major gloria del Seminari de Vic. I, encera mes, aquest

pacte sera, couiptat i debatut, la causa remota de tota ]a tragcdia que trenta

ant's enlla somoura la Vida del poeta (162 ss.). L'unic fruit evident d'aquesta

subjeccio es, pero, la publicacio (no ]a composicio) dels Dos mart.irs, inne-
gablement feta a contracor. Pero, que mes ? En els ant's decisius, despres duns

accessits el 1866 i del fracas del 1S6S amb l'Espanya naixent, Verdaguer no
concorre als Jocs Florals i, en canvi, treballa me,; fermauient que mai en cis

sous estudis, de la qual cosa son exponent les sexes Iletres i les notes escolars
assolides. Miracle no explica aquest contrasentit en la seva hipotesi (1815),

ni esmenta per a res la dedicaci6 niCs intensa de Verdaguer als estudis, ni la

introduccio, lenta pero progressiva, del terra religios a les sexes poesies
inedites dell anys iS68-iS7o, ni la declaraci6 de la propia transformaci6 es-
piritual i l'afirmacio vocacional contingudes en ]a Iletra a Mila del 1869.11

19. Veg. Epistolari d 'En Dlila i Fontanals , vol. I (Barcelona 1922 ), 102 (BF, XIV),

i C.+S.ACUBERT .A, Genesi Atlantida ( citat mes avail), 32.
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Creiem, doncs , en resum, que Miracle ha aportat a l'estudi dels ant's de
joventut de Verdaguer una tesi original i remarcable , 1'extremisme de la

, qual, pero, la fa discutible en alguns punts.

b) Estudis sobre els ant's de maduresa de Verdaguer

6. Si l'estudi de la infantesa i de la joventut de Verdaguer 1!a estat centrat
pel problema de la vocacio sacerdotal, els any de la seva maduresa ho seran
pel del conflicte canonic.

Sols una obra no hi fa referencia directament : la de Josep M. de Casa-
cuberta Excursions i sojorns de Jacint Verdaguer a les contraries pirinenques,
que tambe escauria d'incloure entre els estudis sobre l'obra del nostre poeta,
per tal coin es una contribucio molt important a 1'estudi de la gclies-i (lei
poeina Canigo. Aquest estudi, juntament amb els altres del mateix autur
sobre La genesi de e(L'Atlantidas i Verdaguer collector de cantons populars,
publicats ambd6s a Esrums ROMANICS, son la roes constructiva i solida con-
tribucio a l'estudi de Verdaguer i de la seva obra, apareguda durant el decenni
que ressenyem. Tots aquests treballs estan fonamentats sobre bases estricta-
ment cientifiques, es a dir, aportacio i estudi exhaustiu d'una abundosa der
cumentaci6 de printera nma, arrodonits amb una austera interpretaci6 dels
fets, perfectament logica i concordant amb les dades aportades documen-
talnnent.

Josep M. de Casacuberta estudia detingudament totes les excursions de
Jacint Verdaguer a les contrades del Pirineu i pre-Pirincu, el grup principal de
les quals esta integrat per les que tenen l'objecte de documentar-se per a la
composici6 del poema Canigo. Durant un dels seus dos sojorns al balneari de
la Presta, els anys 1879 i 1SSo - probablement el segon -, Verdagner con-
cebe el projecte del magne poema pirinenc i es traca tut ambici6s pla d'explu-
racions que ana realitzant durant les estiuades subseguents. Aquestes explo-
racions comprenen tot el Pirineu catala : els mesos do juliol i agost de 'i$So
Verdaguer recorre les lnuntanycs de Nuria i algunes de les que limiten In
depressi6 cerdana ; per la tardor de 1881 visita la Vall de Ribes i els con-
traforts de les Corberes i possiblement alguns indrets del Conflcnt i el Vallespir
el juliol de 1882 recorre un llarg itinerari a traces de I'[rgellet, el muntanyam
d'Os i (1e Tor, la Vall Ferrera i part de la (le Card6s, la Vall d'Ancu i In
Vall d'Aran, i fa algunes importants ascensions, corn la de ]a Maladeta
(22 d'agost). Durant l'estiuada de l'any 1863 duo a terine l'exploracio piri-
nenca de mes envergadura en una excursi6 a traves de tot el Pirineu catala,
que complementa i supera de molt, en extensio i en durada, totes les anteriors,
i es definitiva per a l'arreplega i l'estructuraci6 de materials per al magne
poema que aleshores estava en gestaci6. (,' itinerari seguit recorre el Conflent
i el massis del Canig6, la Cerdanya, s'cndinsa pel massis del Cadi i les walls
que sin arredossen, els riberals del Segre i els congostos del Pallars, les
Valls de Capdella i de Ilui, la Vall d'Aran, les llunyanes terres gerinanes del
comtat de Foix i, finalment, les Valls d'Andorra. Molt avansada ja la compo-
sici6 del Canigo, durant l'estiu segiient del 1884, el nostre poeta fa un llarg
sojorn al santuari de la Mare de Deu del Mont, de cara a la immensa mula
del massis pirinenc, i hi treballa intensament en la revisi6 i l'arrodoniment
-del seu poema.
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Flanquejant aquest nucli de ]es expeditions motivades per la composicio

del Canig6, Josep M. de Casacuberta assenyala en dos capitols preliminars.

els primers contactes de Verdaguer amb les contrades pirinenques : l'escapada

de la infantesa a I'Emporda, 1'excursi6 amb Collell al Rossello de I'any 1873

i l'estada a Montgrony i encontorns 1'agost de 1878. En dos capitols finals

estudia I'anomenada de Verdaguer corn a excursionista i les escasses sortides•

(levers territoris de Yalta Catalunya que el ipoeta efectua una vegada acabada

la composicio del Ca)Lig6 quan, en tornar del viatge a Terra Santa del 1886,

comensa a decaure aquella seva afeccio viatgera, abassegat per estimuls de

ben diversa mena.
Tot el fireball que acabem de ressenyar esta elaborat a base dels dietaris.

que Verdaguer portava de les seves principals expeditions, sovint tan detallats

que permeten de seguir-les jornada per jornada. Essent encara en bona part

inedits, l'autor en dona alguns extractes20 que, per Ilur interes documental

i literari, fan desitjar que sigui aviat un fet I'anunciada publicacio de tots.

els papers inedits del nostre poeta, aixi corn del seu epistolari, posat tambe

a contribucio per a aquest estudi.

Les rutes harmonitzades de les principals explorations pirinenques dels.

anys 1882 i 1883 coincideixen gairebe exactament amb l'itinerari de l'imaginari

vol de Gentil i Flordeneu del cant iv del Canig6, la qual cosa es posada en

evidencia per un grafic inclos en 1'obra.

7. Entre els estudis biografics dedicats especialment a l'epoca del con-

flicte canonic en la vida de Verdaguer, n'hi ha dos - publicats tambe entire

1945 i 1954 - que conserven les caracteristiques de les obres corresponents a

les dues etapes anteriors que hem assenyalat en la bibliografia verdagueriana.

Son la reedieio de l'obra del P. Monjas Documentos ineditos acerca de Mosen

Jacinto Verdaguer, i I'assaig biografie titulat MossPn Cinto, de Joan Moles,,

amic i partidari del lpoeta durant tot el temps del conflicte i marmessor del

seu darrer testament.
L'obra del P. Monjas21 es una reproduccio de ]a segona edicio de l'any

1935, de la qual conserva tota la confusio de metode i errors de transcripcio

que desvaloren la gran importancia del material documental que hi es publicat.

Horn hi ha fet, peril, un cert nombre d'addicions, especialment de documents.

recentment apareguts, que donem en nota.22

20. Remarquenm especialment la narracio de la dranlatica davallada (levers

Andorra pel port Negre o de l'Arinsal (pags. 85 ss.).

21. Sobre el P. Monjas i els seus trebalis verdaguerians vegeu P. Dirsco DE

ARRILUCEA, Mosdn Jacinto Verdaguer, ((Ciudad de Diosn, CLV (1953), 178-185 ; MANUEL

(IUER.A, ((Razon y Feb, CXLVII (1953), 558-559.
22. Capitol II : 1) Lletra de Verdaguer al P. Blanco Garcia (Barcelona, juliol

de 1892), agraint-li 1'article publicat a la revista :Ciudad de Dios)) sobre la seva obra.

- 2) Lletra de Mn. J. Collell al P. Blanco (Vic, 27 mars 1893), donant-li compte

de la sortida de Verdaguer de la rasa Lopez. - 3) Lletra de Collell a Blanco (Vic,

5 maig 1893), agraint-li la traniesa de l'obra La Literatura Espaiaola en el siglo XIX.

-- 4) Lletra del Dr. Morgades al P. Blanco (Vic, 4 maig 1895) anib igual ulotiu que

l'anterior. - Capitol VI : ,) Lletra del Dr. Morgades al P. Blanco (Vic, 5 gener 1898),

acusant rebut d'una d'aquest, fins avui desconeguda, escrita despres de la borrascosa

sessio amb Verdaguer del 3o de desembre de 1897 a la residencia dels agustins. - Capi-

tol VII : 1) Lletra del I)r. Morgades al P. Blanco (Vic, 15 gener 1898), responent a la

tramesa de la formula de retractacio i peticio de 1'exeat per part del bisbe de Madrid
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El Mossen Cinto de Moles," escrit a l'exili, a una distancia de quaranta
anys dels fets narrats i, coil din el unateix autor, purament de i nemuria,
asense disposar de notes, apunts i documents . ( 21), to un valor relatiu dins
el conjunt de la bibliografia verdagueriana. Les linies essencials del treball
responen a una visit tcndenciosa dels Pets, deguda a la part que li correspongue
de representar en el drama de Verdaguer, ]a qual cosa fa que hagi d'adoptar
forsosantent un partit en relatar els esdeveninlents coin cl prengue en viure'ls.
Aquest partit es ben sabut que fort el de fer costat a Verdaguer - i potser
d'estimular-lo - en la seva desobediencia a ]a jerarquia eclesiastica, contra
la qual Moles militava per principi. Per aquests dos impediments - la
llunyania en el temps i en 1'espai i la parcialitat - l'obra es ressent de notables
errors i imprecisions.

Assenyaletn la iunportancia fonanlental donada en tot e] curs del trebail a
la intervencio dels jesuites en la gcnesi i en el desenvolupament del drama
verdagueria ; la recomanacio del senyor Duran, moribund, a la seva csposa
i a ]a filla gran, de no abandonar Verdaguer aen els mats passos en cis quals
segurament, pe] que ja s'entreveia, s'havia de trobars (45) ]'any T o, quan
e] poeta encara havia de romandre dos anys at palau de Comillas ; 1'afirnlaci6
que a ]a Gleva Verdaguer no tenia d'altres Ilibres a ]a seva clisposicio que
els d'oracions i que no escrivia ni sentia moments d'inspiracio (49), quan
tenim noticies certes de la installacio de ]a llibreria del poeta24 i son ben co-
neguts els nombrosos treballs literaris que hi duguc it terune ; la creensa que
]a rebuda del titol d'admissiO a I'Asil de Vic - el mare de 1894 - va motivar
la immediata fugida del poeta -el maig de 1895- (49), etc.

i la connunitat d'agustins . - Capitol X : i) Lletra de Verdaguer at P. Blanco (Barce-
lona, 26 febrer 1898 ), donant-li compte de la seva arribada a Barcelona despres de la
rehabilitacio . - Capitol XI : i) Lletra ix . Resposta de Verdaguer at P. Blanco (Barce-
lona, julio ] 1898 ), agraint-li la felicitacio per la rebuda del bisbe de Barcelona i la tra-
duccio d'una composicio del Ilibre Caritat. - A la segona part de l'obra el P . Monjas
Bona a coneixer I'aparicio de ]'original de la ]tetra Ilatina tramesa a Verdaguer per
Costa i Llobera , l'octubre de 1895, i en precisa les caracteristiques , aixi cons les omis-
sions de Verdaguer en la seva copia . Inclou tambO en aquesta segona part una lletra
del 31 de mars de 1949, adrecada a l'autor per I'. M. Bordov i Torrents, (Iue evoca
el seu record personal del poeta. A part les addicions assenvalades i la modificacio
d'alguns paragrafs del proleg i de la introduccio a la segona part, hoin ha afegit
it aquesta dos capitols mes - el xii i el xiii - sobre les biograties publicades per
Moles, Miracle i Juan i :Arbil, les quals ataca durament , sense donar , pero, raons
massa convincents de la seva repulsa.

23. Sobre Moles i la seva obra , Emn,t GRANIER -BARRERA publica un article titulat
lineara sobre el tenia de Verda ,{ uer, RdC, XX (1947 ), 286-291. El caracter laudatori
envers la figura de Joan Moles i les proves d'una infornlacio poc sblida sobre l'afer
Verdaguer (opina, per exeniple, que la ]tetra de retractacio de Verdaguer pogue
csser escrita pe] nlateix Moles ) resten interes a aquest article . Anotem, pero , encara
que inancada de tota comprovacio , la dada que facilita d ' un record del poeta catala
Antoni Cavalier , el qual , treballant ]'any 1927 en una fabrica de carto de Sant Joan
I)espi, va veure entre el paper veil destinat a la mola set o vuit paquets , dunes di-
mensions aproximades de 20 x 30 X 25 ems ., retolats Cartes de Mn . Jacint Verdaguer
al Marques de Comillas , els quals , malgrat Bur interes , no poguereu esser salvat<.

24. I'ossiblement la installacio fou sols parcial , puix que Verdaguer parla a
En defense p ropia ( ping. 24 ) de la seva Ilibreria aencaxonada en los baxos del palau
episcopal )) de Vic.
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No obstant aquestes inexactituds, horn no pot rebutjar en bloc el testi-

moni postum de Moles ; ell tracts intiniament mossen Cinto els darrers anus

de ]a seva vida, i molts dels sous records personals d'aquesta epoca tenon, a

part llur interes, tota I'evidencia de la veritat. Assenyalem, entre d'altres,

1'ernocionant observacio que Verdaguer, enmig del calvari economic i moral

dels darrers quatre ant's, seguia indefallent en el conreu de la poesia -la

rac de la seva vida - en bores que prenia al descans i a costa de la seva

salut (97, Ioo), i la narracid dels darrers inoblidables moments de la iluita

cntorn del poeta moribund, que ell visque en tota Bur tragica intensitat

(107-116).

L'obra es clou amb un apcndix en el qual 1'autor d6na ]a seva opinio sabre

els personatges flies proxims a Verdaguer, I'actuacie) d'alguns dels quals ell

pogu,e ubservar de prop : Narcis Verdaguer, Joan (liiell, Eruparansa Duran,

Aniadeu Guri, el marques de Comillas, mossen Collell, Turr6 i Valeri Serra i

Boldit.
Tambe parla d'una manera inconcebiblcment brew i vaga de l'importan-

tissim diposit documental confiat pel poeta moribund a ell i a tres altres

marmessors, de ]a descuransa i de la desaparici6 del qual no resta absult,

al nostre entendre.
8. Diverses publicacions estudien en la nova Cpoca el drama verdagueria

i Ics sever consegiiencies : la serie d'assaigs de mossen Joan Bonet i Baltii, les

respectives segones parts de les obres de J. Miracle i S. Juan i Arb6, i l'obra

cumpleta de Jesfis Pab6n El drama de Mosen Jacinto.

],'any' 1945, Bonet i Balta publica ]'article Rasgos aposlrilicos de ,1In. Jacinto

Verdaguer, en el qual estableix, amb bon coneixemcnt de causa, el caracter

sacerdotal de tota la tragedia verdagueriana, i remarca que en tot e] sea

curs Vordaguer romangue fidel a] principi apostolic que des del seu ministeri

a Vinvules havia arrclat decisivament en la seva personalitat. Aquesta lleialtat

es evident fins i tot a traves de les desviacions doctrinals i de les rebellions

disciplinaries. Els motius clue I'empenyien clever; aquests eXCCSSUS tenien

tanibC en bona part caracters apostolics. r;s a dir, que la tragedia prove, per

part de Verdaguer, principalnient d'un execs de zel sacerdotal vial dirigit.

L'obra mes important publicada per mossen Joan Bonet i Balta Cs 1'extens

article titulat Moron Jacinto Verdaguer y su epoca. En aquest treball 1'autor

assaja, potser per primera vegada en ]a biografia verdagueriana, de situar

exactarnent el conflicte dels darrers ant's dins l'anibient politic i social de

I'Cpoca estudiant les reaccions de Verdaguer i dels sous oponents, no pas coin

a producte d'una reacci6 exclusivament personal, sin6 coin a consegiiencia d'una

pusici6 i d'un enquadratnent definits de cara a 1'acci6 politico-social. Bonet

i Halts reniarca l'existcncia a Catalunya, a la segona mritat del se-le xix,

d'un moviment de revaloraci6 de ]a tradici6 religiosa, literaria i popular que

podria esser simbolitzada en el lema adoptat per tin dels seas periodics

portavetis : uPro aris et focis>•, i que conjuntava en una sula unitat d'acci6

el nucli literari dels mestres de la Renaixenca de la ]lengua (Mils, Aguil6,

Rubi6 i Ors, etc.) amb el dels homes d'EsglCsia i directius culturals (Torras

i Bages, 1llorgades, Collell, Estalclla, Sarda i Saivany-, Celest] Ribera, Jauuie

Almera, I,lorens i Barba, etc.). Aquest moviment no tenia una finalitat

arqueologica, sin6 d'acci6. Horn cercava d'oposar-se al moviment modernists,

que avansava ruinant les bases tradicionals de la societat amb novel i sug-

gestives teories, no pas obertament i implacablement, coin cls integristes,

261



12 ROSALIA OUILLEUMAS

sing oposant-hi un altre programa tambe renovador i suggestiu, pero basat
en la tradici6 ancestral religiosa i popular . Els directius d'aquest grup veieren
en Verdaguer un element incalculablement valuos per al prestigi dels prin-
cipis que ells preconitzaven, i per aquest motiu contTibuiren decisivament a
1'exalsament i a la popularitat del poeta. Aquests fets expliquen, segons
Bonet i Balts, tota 1'actuaci6 del grup de dignataris catolics i culturals de
l'epoca verdagueriana enfront de la posicio en rebellia del poeta. La consigna
del silenci no era mes que el producte d'una coordinacio de legitima defensa
per tal de salvaguardar uns principis religiosos i morals que havien constituit
1'objectiu del treball de molts anys. L'acceptaci6 de la polemica hauria conduit
indubtablement al perjudici del millor. Aquest silenci, reduint el problema
a 1'6rbita disciplinsria, no malmetia el prestigi del sacerdot, i aquest podia
reintegrar-se dignament al seu hoc en esser solucionat el conflicte. A mos,
avui sabem que aquest silenci era unicament un silenci public. Les lletres
de Collell, de Torras i Bages, de Costa i Llobera i del ntateix Morgades, que
condemns a 1'oblit una extensa pastoral que tenia preparada sobre l'afer de
Verdaguer, demostren fins a quin grau el dolor del poeta fou tantbe el dolor
de tota una societat que veia en ell una de les sever glories mes pures.25

Les tesis principals exposades dins els articles precedents, aplicades a
1'exposici6 d'una succinta biografia de Verdaguer, son la base del treball del
mateix autor El sacerdot poeta Jacint Verdaguer, publicat corn a epfleg a
la tercera edici6 de les Obres Completes, de 1'Editorial Selecta, 1'any 1949.
En fer referencia al perlode de la desavinensa de Verdaguer i el seu prelat,
1'autor remarca que la causa primera i essencial fou la practica anticandnica
per part de Verdaguer dens ritus de la lectura dens Evangelis i dens exorcismes.
Aquesta practica el mens a la coneixensa de les falses Revelacions que deixaren
una forta emrpremta en el seu esperit i foren en part, segons Bonet i Balts,
la causa de la desobediencia de Verdaguer al seu bisbe en tot el curs del con-
flicte canonic. Morgades es trobava, doncs, en presencia d'un fet de carscter
essencialment eclesisstic que entrava de pie dins ]a seva jurisdiccio i n'exigia
]'tis. En aquest assaig Bonet i Balts ha volgut posar en cvidcncia que si,
respecte a Verdaguer, I'essencia del drama fou un exces de zel sacerdotal,
1'actuaci6 del bisbe davant els fets fou la d'un pastor conscient dens seas
deures i dels seas drets i zelos de la seva dignitat episcopal. Creiem, peru,
que el noble i just desig de rehabilitar la figura de Morgades -la qual Cosa
no exclou certament en ]'actor el reconeixement dels setts errors de tsctica -
i tots aquells que militaven actb ell en el catolicisme tradicional catals, al
qual Verdaguer es veie incidentalment oposat en ]a seva ]luita, no perutet

z;. per tal de completar la bibliografia de tnosen Joan Bonet i Balta ens cal
esntentar aci el conjunt dell tres fascicles publicats sota el titol coma de Vilafranca
del Panadcs en la vida y obra de Verdagucr, ja esnientats en detail a la bibliografia
preliminar. Les tres obretes, de car<acter narratiu i divulgador, contenen, aix6 no
obstant, interessants precisions i especialutent una visit detallada de lea particulars
relacions de Verdaguer amb ens quatre persouatges vilafranquins : orientadora i for-
ntativa ]a de Mila (es ]lastinta que l'autor no hagi pogut coneixer la collaboraciu
de Cerdaguer en l'aplec de coniposicions populars per al Rornancerillo, extensantent
estudiada per Josep Al. de Casacuberta 1'any 1948, en Particle Jacint Verdaguer, col-
lector de cannons populars) ; combatuda, per() noble, ]a de Morgades ; i plena de
sincera amistat i afecte adntiratiu ]a de Torras i Bages i I;stalclla.
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a Bonet i Ilalta de ponderar suficientment la tragedia fntima i personal del

nostre poeta, condemnat violentament a l'ostracisme, ple de neguits i d'in-

comprensions i, finalment, pobre i malalt. I potser caldria remarcar tambc

que si pel silenci d'aquella part, coin a instituci6 indubtablement la mes noble

de les dues aplegades entorn del conflicte verdagueria, ell torna dignament

a la plenitud del sacerdoci, no aconsegul de tornaa, pero, a la vida social

entre cls qui eren veritablement els seas, incomprensiblernent allunyats del

poeta - anib nobilissimes excepcions - fins a la seva luort.

9. A la segona part de l'obra de Sebastia Juan i Arb6, dedicada als

darrers ant's de Verdaguer, perduren les caracteristiques assenyalades a la

primera amb on augment de l'interes dramatic en 1'acci6 novellesca, en

perjudici de la figura real del protagonista.

Cal esmentar-hi, per-6, tin encert preliminar en subratllar la influerscia

decisiva del viatge a Terra Santa de l'any ISS6 en la vida i el capteniment

posteriors de Verdaguer. El biograf renlarca la dedicaci6 progressiva i cada

vegada nlcy absorbent del poeta a la villa de perfecci6 i (le caritat que l'havia

de dur finalment a excessos i extrenls desorbitats.

Eli ]a resta de la relaci6 de ]a tragedia Juan i Arb6 no aporta cap novetat

esse.ncial ; va seguint de prop el text de En defensa pr6pia i les lletres pu-

blicades pel P. Monjas, que conlenta, combina i interpreta, sovint sense massa

ntiranlents a la veritat historica. Aixi, 1'episodi de La pecadora (417 ss.),26

tractat amb veritable deliri novellesc, i que tingue hoc 1'any 1594, 1'autor el

colloca a les darreries de 1'estada a la Gleva coil un dels motius del trencament

de relacions amb el bisbe, sense fer cap esment de les cartes encreuades poste-

riorilent entre aulbdus ailb motiu del paganlent d'alguns deutes, que revelers

encara la norntalitat d'aquelles relacions.27 La causa directa i determinant

del let do la fugida la coiienta amplianlent en els capitols La fugida i La Casa

Asil. La fantasiosa argunlentaci6 d'aquests capitols ha estat rebatuda en una

serie d'articles publicats pel P. Pacific de Vilanova,28 en els quals aquest fa

una critica a funs de la famosa Iletra de Morgades anunciant a Verdaguer la

seva inscripci6 a la Casa Asil de Capellans de Vic. Aquesta Iletra es parella

d'una altra del dia 2 de marc,21 en la qual el poeta alludeix a una conversa

amb el prelat sostinguda el dia primer del mateix mes i sobre el mateix afer,

]a qual Juan i Arb6 (407) situa coil a molt anterior a la de la inscripci6, tot

renlarcant que en aquella avinentesa les relacions amb el bisbe no sots eren

normals, sin6 aamabilissimesn. En canvi, la del 6 de mars, consegfl ncia evident

de la conversa alludida en la Iletra de Verdaguer del dia 2, es proposada coin

una mostra de la tibantor entre el poeta i el prelat i dels ainstints* d'aquest,

ja exacerbats per ]a dcsobediencia del snbdit (422). Alogut per aquesta idea

26. Sobre el tracte donat per Juan i Arb6 a la figura del cosi de Verdaguer,

mosscn Joan Giiell, tant en aquest capitol coin en tot el Ilibre, vegeu Particle del

P. PACiFIC I)E VILANOVA, publicat a a131 Apostolado Franciscanon, XXXVI (19;3),

267-268.

27. AIORJAS, Docluncutos, 432 SS.

28. Al setmauari de Barcelona .Destinou (1953), nums. 816, 832, S37, 844. Sobre

el mateix terra publica quatre altres articles a les revistes aEl Apostolado Francis-

canon, XXXVI (1953), 117-119 i 223-224, i sPyrene», num. 44, Olot 1953, cols. 1190-1196,

i num . 45, cols. r214-1216.

29. DIONJAS, Docuuneulos, 417.
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preconcebuda, el biograf no tc mes remei que traslladar la Iletra del 6 de mars
del 1894 al 1895 i, naturalment, fer-ne la causa proxima de la fugida inesperada
del nostre poeta (le ]a Gleva. El P. Pacific de Vilanova ha demostrat fins a
1'evidcncia que la lietra del 6 de mare corresponia a ]'any 1894, i, cosa que es
mes important encara, ha aconseguit de desvirtuar la intencio malcvola que
horn havia vingut atribuint al bisbe per aquest fet i que fins i tot Verdagucr
arriba a veure, mogut segurament per instigations d'altri. Aquesta demostra-
cio es basa en el fet de la tergiversacio i la mtttilacio do la lictra en el text
de En defensa propia i Verdaguer vindicado por un cataldn, posades ell evi-
dencia, en defecte del document autograf, per la comparacio am]) el text que
en dona el P. Monjas i I'aparegut a les memories del P. Miguelez, incontple-
tament publicades fa poc temps.'° Que el text donat pel P. Miguelez en ]es
memories sigui l'autentic, seinbla provar-]to el fet que ell tingue la Iletra en
poder seu durant molt de temps, deixada pel ntateix Verdagucr quail lwui
gestionava ]a seva rehabilitacio sacerdotal. El P. Monjas, que dona del fragment
essential un text analeg al del P. Miguelez, de'-u6 copiar-lo del d'aquest, car
es evident que conegue i utilitza les esmentades memories. El P. Pacific de
Vilanova reconeix, pero, el poc encert de nlorgades, malgrat la seva intencio evi-
dentment bona, no tenint en compte l'estat moral de profunda depressio de
Verdaguer en sortir violentament de la casa Lopez, de proposar-li aquella me-
sura de previsio per a l'avenir.

En els capitols referents a la rebellio de Verdaguer i al temps de la sus-
pensio a divinis, Juan i ArbO justifica l'actuacio do la familia Duran (429 Ss.,
436 ss.). La tendcncia reivindicadora d'aquesta familia, que hom ha considerat
durant molt de temps coin una de les causes fonamentals de la dissort del
nostre poeta, s'ha imposat en an sector de la bibliografia verdagueriaua actual
i ha donat hoc a recerques que n'han precisat alguns details. L'any 19;3
Esteve Albert publica una entrevista amb EmparanSa Duran i Martinez," avui
reclosa en un asil de Madrid. Les insolites i inexactes declarations de la fiila
de Deseada Martinez referents a Testament de la seva familia i a fets esde-
vinguts fa mes de inig segle motivaren tambe la intervencio del I'. Pacific
de Vilanova,'2 el qual ha aportat una serie de dades documentals sobre l'esuten-
tada fanlflia que contribuiran no pass poc a precisar-ne el veritable caracter i el
de les sever relacions amb Verdaguer.

Un bon numbre d'errors de detail, alguns, pet-6, de notable intportancia,
podem indicar encara en l'obra que ressenyern. Citem, entre d'altres, I'afirmacio
que Verdaguer torna feta bocins a Costa i Llobera la lletra Ilatina elaborada
amb textos de les Escriptures quo aquest Ii havia adresat l'octubre do 1895.
Verdagucr retorna ]a lletra a Costa, peril scncera, i, encara flies, abans de
train etre-la-hi en trague una cupia. La lletra del poeta mallorquf ha aparegut
recentment a Mallorca," i la copia de Verdaguer es conserva a la lliblioteca

30. Al setmanari de Madrid aEI Espanol) (1953), sota el titol El calvario de un
Poeta: Datos Para la historia intima de Mosdn Jacinto Verdagucr. Hon1 couten4ii de
publicar-los sense indicar-ne ]a procedencia, i restaren interrumputs despres de tres
numeros (237, 238 i 239).

31. Al suplenient dedicat a Verdaguer pel diari aMataron , 11-12.
32. aDestinon (1953), nums. 820 i 826 ; «EI Apostolado Franciscanon, XXXVI

(1953), 124-126 (article publicat sota el nom de J. S. V$xrt), i XI,I (1954), 17.
33. M05IAS, Docuinentos, 513 ss.
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de Catalunya. Advertim, de passada, que mes tard Verdaguer sembla voler

reparar el gest descortes envers Costa i Llobera amb l'afectuosa Iletra que li

adrrca en resposta a la felicitacio d'aquest per la seva missa nova" i amb la

dedicatoria d'una eomposieio del Ilibre Avres del Montseny, titulada L'Estel

de t'alba, que motiva, per cert, una bella lletra de regraciament del gran poeta

mallorqui.15 Hom afirma tambe erroniament que el viatge a Madrid del 1897

l'efectuaren sols Verdaguer i Deseada Martinez (489), i que a la mort d'aquesta

s'hi traslladaren les dues filles (492). Cita de memoria uns versos de la poesia

adresada al cardenal Vives i Tuto amb rnotiu de la seva promocio al cardenalat

(Ayres del Montseny, 39), en els quals l'anomena .Sant Pere Calassans de

Llavaneresn (!), etc.
Tota aquesta Ilarga serie d'errors i altres d'assenyalats pels critics, junta-

inent amb grans desnivells de qualitat en el llenguatge literari, sovint estirat i

descolorit per la necessitat d'omplir els passatges poc documentats, i, encara,

una quantitat ingent d'errades d'impremta (totes les cites Ilatines que apareixen

en el curs de 1'obra estan equivocades) fan desitjar que 1'autor emprengui una

revisio a fons del seu treball per tal de inillorar-ne la qualitat, encara que hagi

d'csser en perjudici del volum. El fet que no es tracti precisament d'una obra

d'investigacio no excusa la desconeixensa de la veritat historica - com hall

acceptat amb benevolencia alouns critics -, essent historic i representatiu

el seu personatge central, i, per altra banda, l'obra presentant-se amb caracter

literari, la gran dignitat del terra i la posicio de l'autor exigcixen una honra-

desa artistica mes depurada en la seva eomposieio.

10. Mentre que l'obra de Juan i Arbo projecta tota la vida de Verdaguer

sobre els ant's del conflicte, ]a biografia de Miracle dona aquests anys com

una consccjiiencia lbgica de la inclinacio forcada que els pares del nostre poeta,

ajudats per tota una serie de circumstancies secundaries, donaren a l'existencia

de Ilur fill. L'autor vol posar en evidencia, en aquesta segona part de l'obra,

coin el temperament violent i indomit que s'amagava sota la imposicio de la

disciplina sacerdotal, de printer forcada, despres tenasment i voluntariamtent

acceptada i honorada, en un moment crucial de la vida de Verdaguer torna a

fer una irrupcio inespcrada i violenta. L'acceptacio i l'adaptacio al sacerdoci

ha estat, pero, en ell, tan cornpleta, que en aquests moments de rebellio de la

seva intima natura, quan totes les violencies, fins les mes extremes, son possi-

bles, aquell caracter sacerdotal, ja intimaument arrelat al seu esser, mante

incolume ]a plenitud (le la seva dignitat.

Aquesta tesi, perfectament coherent amb la que inforuta la primera part

de I'obra de Miracle, ens sembla, pero, com aquesta, exposada d'una ma-

nera parcial i exagerada. L'extrema rudesa i violencia de caracter de Ver-

daguer, que 1'autor remarca tan graficament (287-289, 294, 296, 301, 313, etc.)

i que resta corn ofegada per una imposicio permanent i voluntaria, no es pot

harntonitzar en absolut amb la tonica dominant d'una -ran part de la seva

obra poetica de mes de vint anys i que es ]a d'una profunda i sincerissima

aspiracio a ]a perfeccio espiritual, i, per dir-ho amb mots de Caries Riba,

la ad'un Ilarg i insadollable enyor de la natura angelica.. Miracle, en una

interpretacio, corn sempre, parcial, sols to en compte , en analitzar l'obra poetica

de Verdaguer ell relacio amb el seu capteniment sacerdotal , la de les obres de

34. MONJAS, ibid., 233.

35• MONJAS, ibid., 528.
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proselitisme religios, els csntics d'encsrrec, les cangonetes ensucrades tan bes-
cantades pels critics (235 ss.), i en conclon, naturalment, sun gran sacrifici del
poeta en profit del sacerdot. (242). L'acceptacio plena de la seva tesi exigiria
l'absurditat de reconeixer tamb6 com a productes d'una manera d'Csser en defi-
nitiva imposada i no natural tota la part mes pura, Iluminosa i perdurable, per
tal coil Cs la mes sincera, de 1'obra del nostre poeta : aquella a la qual el ma-
gisteri tan segur de Carles Riba assigns la part del Ilex en la seva tria i que
nlante encara avui tota la seva frescor immarcescible, ]a poesia impregnada
d'autentica i noble religiositat dels Millis, del Roser de tot l'any, de les Flctrs
del Calvari i de les Eucaristiques.

Despres de la conclusio de la teoria vocacional de Verdaguer, que compren,
com heal vist, les dues primeres parts del Ilibre, Miracle n'hi afegeix encara una
tercera (I Deu dirt! l'ultinta paraula), en la qual, passa revista, no massa siste-
msticament, als principals episodis i factors del drama. D'aquesta manera
arrodoneix la seva obra, la qual, mes que no pas una exposicio cronologica i
detallada de ]a vida del poeta, ve a esser un comentari sobre els seus temes
fonamentals.

L'obra es clou amb un interessant Apendix, que compren ]a bibliogralia
consultada (remarquem que horn hi ressenya bastants articles de revistes i
periodics i obres rares, la qual cosa demostra la diligencia de l'autor a docu-
mentar-se) i trenta-dos documents de diverses classes (partides de baptisme,
nlatrimonis i obits de diversos membres de ]a famflia Verdaguer ; poesies jove-
ni.voles de Verdaguer ; notes de diversos autors sobre el poeta ; testaments
penultim i filtim d'aquest). Un index onomastic, a part els generals, facilita
]a consulta de l'obra, que es troba, a mes, enriquida amb un boll conjunt
d'interessants documents grafics.aa

11. La darrera obra extensa apareguda sobre Verdaguer es deguda al
professor d'Historia Moderna de la Universitat de Madrid Jestis Pabon i cons-
titueix el discurs d'ingres d'aquest a la Reial Academia de la Historia. Dun el
titol de El drama de Dlosen Jacinto."

T;s diffcil de donar una idea sintetica de I'obra de Pabon, i cncara mes
diffcil de valorar-la. Les quatre parts de que consta - Los temas del drama,
Historia y polelmica, El Verdaguer de los demonios i Moscn Jacinto desde
lejos - no formen un conjunt homogeni ; son mes aviat capitols dispersos d'una
obra de conjunt que esperem que arribars a esser realitat algun dia. Aquesta
advertencia prcvia ja deixa entendre que Cs divers tambC el valor de cadascuna
de les quatre parts, en distint gran d'claboracio i amb mes o nicnvs honiogeneitat
interna per a formar un estudi independent.

36. Asseuvalew dues cites inconipletes que apareixen en el curs de I'„bru
prig. 216, alo cigne ha wort davant del sagrari», del bisbe Carselade, ha do dir : alo
cigne armonios ha niort...,,. (Vegeu Eucaristiqucs, ed. Illustracio Catalana, prig. ix)
plg. 283, aQuis dabit mihi sicut coluinbaes, lletra de Verdaguer a Collell, ha de dir
aQuis dabit milli pennas sicut colunibaeu. (Veg. J. COLLELL, Cartcig historick (Vic
1929), 239).

37. N'han aparegut les seguents critiques i recensions : A Inuits [ SIcRn.AHID(.A,
((Arbor)), XXVIII (1954), 86-94 ; JOSEP M. DE SAGARRA, aDestinon, I, niaig 1954
1'. PnciFic Inc VILANOVA, a$1 Apostolado hranciscanon, XI,I (1954), 115-n7, 133-135, 157-
1S9 ; 1MI.ANUEL VIGIL, C a», 21 abril 1954 ; P. BASILI DE Ruaf, alistudios Franciscanos»,
LVI (1955), 139-140-

266



DEU ANYS DE PUBLICACIONS 1'ERDAGUERIANE.S 17

En ]a Introduccio - Los tenras del drama -, Pautor justifica, en primer

]loc, la seva intervencio en els estudis verdaguerians ailegant els discutibles

avantatges que li proporciona la distancia en el temps, en ]'espai, en el coneixe-

ment i en I'afectivitat per a jutjar rectament el cas apassionaut del drama

de tnosst•n Cinto. IFixa, despres, els quatre temps essencials de la vida de

Verdaguer : sacerdot o poeta, la casa de Comillas i la Casa d'Oracio, 1'Esglesia

i la fantilia, i el Verdaguer darrer i el Verdagtter definitiu. D'aquests quatre

temes, PabOn considera el se-on coin a basic, perquc en sorgeix tota la confusio

que s'estcn als restants i perquc t nicament hi persisteix la incognita inexpli-

cada de que sigui on la seva profunda rcalitat. A 1'estudi d'aquest tema es on

Pautor anuncia que aportara tot el, seu esfors.

A aquest estudi -que constitueix la segona part de l'obra- 1'autor ante-

posa una extensa primera part - flistoria y polcmica -, en la qual analitza

les causes que han contribuit o contribucixen a la persistcncia de la polcmica

i la contradiccio entorn de 1'anomenat problema verdagueria. Dues causes,

segons 1'autor, son essencials : la passio i la complexitat (cap. i). La primera

causa, efectc a la vegada de la solidaritat del catala d'avui amb 1'epoca que

visque Verdaguer, inotiva diversos errors de plantejament del problema, coin

]'anacronisnte (persistcncia en 1'explicaci6 dels fets dels mateixos punts de vista

entrc els quals es movien els protagonistes del drama), el partidisme (persis-

tcncia de 1'enquadrament produit entorn del drama : riquesa i pobresa, clerica-

lisrne i anticlericalisme, etc.), el sectarisme (catalans i no catalans, renuncia

a ampliar el camp de visio del problema). La segona causa, en la determinacio

de la qual I'autor, no ha hagut de donar tantes mostres d'agudesa coin on

]a primera, deriva do la importancia de la figura de Verdaguer i de la vastitud

d'horitzons cientifics del camp on es mou el drama (religio, psicologia, Dret

canonic, etc.). Un gran enigma contritueix tambe a enfosquir ]a giiestio : la

sort dels documents (cap. ii). Malgrat el gran volum de doetnnentaeio que

Verdaguer, escriptor inlassable, produi al llarg de la seva vida, per la des-

truccio, la dispersio o l'ocultacio dels principals diposits, especialment del

Murat pel inateix poeta ja moribund a Turro, Moles, mossen Costa i mosscn

Valls, avui manquen els documents basics per a ]a interpretacio de punts

essencials del drama. Encara un quart element de confusio descobreix Pabon,

en el panorama bibliografic verdagueria, en el problema que ens ocupa

(cap. Iii) : 1'assaig del P. Miquel d'Esplugues i ]a coileccio de documents del

P. Monjas, els primers autors que, malgrat haver conegut Verdaguer als darrers

ant's de la seva vida, no es limiten a aportar testimonis directes, sing que ja

interpretcn i jutgen : el P. Miquel d'I;splugues en el terreny de les idees, i

el 1'. Monjas on el dels fets. De 1'examen, on alguns moments no prou equaninte,

de ]es obres dels esmentats autors, dedueix que s'hi troben fins avui incloses

totes les tesis en circulacio sobre el drama verdagueria, i que d'elles es nodreix

tota la polcmica que provoca encara la publicacio d'estudis sobre Verdaguer.

Res no ha contribuit en major gran a fer dificil ]a labor histurica coin 1'estcsa

creenca on la insuficiencia de les explicacions conegudes i en 1'existencia d'una

ran oculta de la tragedia. Amb aquests mots que transcrivim (cap. iv), PabOn

enceta una revisio de totes les hipotesis d'una misteriosa veritat oculta, i

despres de desestitnar-les conclou que el drama en ]a seva fase rites aguda cs

eclesiastic i en constitucix el nucli la suspensio a divinis. Ni Verdaguer en la

seva defensa ni Morgadcs on 1'acttsacV) no alludeixen a cap altra rao que a la

desobedicncia a una ordre del prelat, i 1'ordre no fa refercncia a res mes que
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a la practica dels exorcismes, que Verdaguer no havia ocultat a ningu. Per
altra banda, la rao de la desobediencia es tambe explicit:unent expressada, no
solament en les lletres de Verdaguer, sing en les d'Estalella i Casailas : es el
terror, ]a por invencible de la reclusio a 1'Asil. I les raons del terror sun tambe
ben discernibles : resideixen en la mentalitat del poeta, en In seva imaginacic;
exaltada amb els rumors de bogeria que li arriben fins a in Gleva, ]a lletra de
Morgades i el titol d'admissio considerats a 1'ombra d'aquells rumors ; cis
intents de la policia governativa, etc. Una sola objeccio horn podria fer a in
perfecta argumentacio de Pabon : 1'ordre del prelat fou realment deguda als
exorcismes, i la desobediencia, al terror, sots inicialment. A partir del periode
mes agut del conflicte tins nous factors s'hi involucren : el prelat ara exigeix,
a roes de la submissio, la separacio de la fannilin Duran, i el pocta, quo ha
abandonat ja els exorcismes, segueix desobeint per aquell terror invencible,
pero tanrbe per adhcsio a la familia quo ha adoptat. I ^s'ha explicat ja satisfac-
toriament i ampliament el perque d'aquesta extraordinaria adhesio? Perquc
1'explicaci6 simplista que 1'autor en dona no es prou convincent (10S), Iii en
relacio amb ]a psicologia de Verdaguer, ni amb ]a cornplexa realitat dels fets.
En el seu intent d'aclarir tots els factors que contribucixen a la pertorbacio
de 1'aclariment del cas Verdaguer, Pabon troba encara una altra rao enginyosa
(cap. v). En un capitol d'interes molt inferior als que acabem de resumir i
que li serveix de pretext per a exposar - aquesta vegada sense novetat - els
fets dels darrers ant's de Verdaguer despres de ]a rehabilitacio, demostra que
la contemplacio del poeta sofrent i sacerdot exemplar i humil durant aquests
darrers temps, suscita, despres de la seva wort, el dolor, cl remordiment i
l'acusacio, i de I'actitud polcnnica sorgi el Verdaguer que to rao contra tots i,
per contrapartida, el Verdaguer contra el qual tots poden tenir-la.3"

Aquesta primera part de l'obra de Pabon que acabem de resumir es, en
conjunt, una notable aportacio al plantejament tnetodic del problema de la
interpretacio exacta i autentica de Verdaguer i de ]es circumstancies historiques
en i contra les quals li calgue viure i lluitar. No aporta cap dada definitiva
al problema, pero contribueix a aclarir el cami per a arrihar-hi desfent malen-
tesos i posant en evidencia posicions erronies en In interpretacio dels fets entorn
del nostre poeta. Tampoc 1'autor no s'ha proposat de fer una obra definitive
completament estructurada, sing mes aviat una disquisicio aex abundantia
cordisp - el to ironic o ponderatiu hi es frequent - sobre el resultat de ]es
seves experiencies personals en abordar I'apassionant problema.

La segona part de l'obra de Pabon, que forma uu tot independent de
]a resta del Ilibre, es totalment destinada a proporcionar les primeres precisions
cntorn del tema dels exorcismes, fonamental en el conflicte canonic de Ver-
daguer. Confessem la rostra absoluta incompetencia per a jutjar la importancia
i la transcendeneia de 1'estudi que horn inicia ardidamcnt. Aqucst episodi de

38. I;n estudiar els darrers anys de Verdaguer a Barcelona, despres de la relia-
bilitacio, Pabon transcriu nna serie de textos d'autors catalans - el P. Exuperi
de Prats de Moll6, Pijoan, Marquina, Esclasans, Miracle, Juan i Arb6- en blasine
de Catalunva per 1'aband6 del poeta. En contrast amb aquests textos, el professor do
Madrid estudia, amb una noblesa i una rectitud que 1'honoren, els explicables motius
que contribuiren a aquell aparent abandb - certament aparent, tan sols, quant al
poble de Catalunva, al qual aquells blasmes van adrecats -, i ho prova en un cordial
paragraf (pegs. 140 ss.) que caldria que tothont Ilegis.
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]a vida del nostre poeta, clavat al cor de la seva tragedia i de la seva vida,

espera d'anys enca qui n'aclareixi els termes i en precisi el significat exacte.

Pabon ho ha intentat i, tot i afirmant d'avancada slur caracter provisional,

n'ha tret conclusions que permeten ja de rebutjar completainent la tesi de la

pertorbacio mental i de la depravacio moral en el cas del nostre poeta. Al ca-

pitol cinque d'aquesta part horn estudia esquematicament la repercussio dels

exorcismes en la sortida de la casa Lopez, o, millor encara, els motius exactes

d'aquesta ruptura. Cal remarcar, en aquest capitol, l'encert (ja assenyalat pel

1'. Basili de Rubi) de la transposicio de la visita d'Emparanca Duran a la mar-

quesa de Comillas a Madrid, al mare de 1893, quail els esdeveniments ja es

precipitaven. En els darrers paragrafs del capitol - que no te, per cert, gaire

homogeneltat -, en rehabilitar el Verdaguer exorcista, Pabon remarca, amb

tot el relleu que inereix per la nova slum que projecta sobre el nostre poeta,

cl fet que, dels dos models per ell escollits en ]a seva vida espiritual - el

P. Claret i el P. Palau, del qual era deixeble el P. Pinyol, inductor de Verdaguer

a la practica dels exorcismes - 1'un ha estat ja canonitzat per 1'Esglesia, i

l'altre -el P. Palau- del qual Pabon dona una breu semblanca, esta en

cami d'esser-ho.
L'autor ha adjuntat al sell estudi un intranseendent epileg - Mown Jacinto

desde lejos - que no Ii afegeix cap interes ; creiem que el fet d'haver estat

aquest treball llegit coin a discurs en pot esser la causa.

12. Ens cal estudiar tota en conjunt - i a part de les dues divisions fins ara

seguides - 1'obra de Joan Torrent i Fabregas Jacint Verdaguer, apareguda

Party 1952 a la .Colleccio Popular Barcino., per tal cons ni la seva concisio ni la

ponderada distribucio de les seves parts no en permeten cap fragmentacio.

La brevetat exigida per la col-leccio on es publica i el sell caracter divulgador

no son obstacle perque 1'autor hi reculli totes les noves dades i nous punts de

vista amb que la figura de Verdaguer s'ha gnat enriquint i precisant en el

curs dels darrers anys i, encara, n'hi aporti de propis ben interessants en la

interpretacio de la discutida vocacio sacerdotal de Verdaguer i del sell canvi

de vida en l'inici de la maduresa. L'obreta resulta aixi densa de contingut, i,

coin que a la vegada 1'autor ha sabut donar-]i iin estil narratiu planer i unit

logica interpretacio dels fets, es llegeix amb facilitat i amb gust i proporciona

lula visio clara i acabada del poeta. Remarquem, sobretot, per ]lur equanimitat

i slur claredat, els paragrafs inicials de la part titulada Misteris de dolor,

essencials en 1'explicaci6 del conflicts verdagueria, en els quals, potser per

primera vegada en la biografia del nostre poeta, aquesta cs tractada abso-

lutament sense cap partidisme, car hom hi aplega, sense mai exagerar-les

i donant-los el just valor dins la sintesi, totes les dades que poden contribuir

a fer ]a slum en el problema, signi quin sigui el camp del qual procedeixen.

13. Entre els estudis biografics de tema vari i de menor cxtensio apa-

reguts entre 1945 i 1954, remarquem els segi ents : Ramon Peres evoca alguns

records personals de Verdaguer en Particle Mi Jacinto Verdaguer, aparegut al

«Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona139 ; Josep M.

Llovera revisa les poesies mss representatives del nostre poeta tot relnar-

cant-ne el sentit religios i apostolic, en una conferencia publicada amb el

titol Verdaguer (aspecto sacerdotal de su obra podtica) 40 ; Ranson Rucabado

39. Vol. XVIII (1945), pags . 29-39.

40. Barcelona 1946.
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recall la serie d'articles que comenten ]a vida i I'obra del poeta, publicats.
al nDiario de Barcelona" amb motiu de les dues dates commemoratives, en un
voluin titulat Poeta del cielo41.

Cal tenir en conipte, tambe, la publicacio en e] ntimero d'homenatge a
Verdagner de .El Apostolado Franciscanou42 de Particle postui n del P. Rupert
-Al. de Manresa, Verdaguer v su 4(caso)) i de sis lletres (inedites les cinc pri-
meres) del nnateix articulista a Verdagtter, dell ant's 1594-IS . Recordent que
el P. Rupert, superior del convent dels Caputxins de Sarria i secretari nnes
tard del cardenal Vives i Tuto a Ronna, fou sempre on bon annie i gran admi-
rador del nostre poeta, i aquestes lletres suara publicadcs confirmcn am4
interessants details llur amistat.

Finalnnent, en 1'opuscle Moss1u Jacint I-crdagucr i Sant Antoni Maria
Clare t,41 I,luis Ribera fa un breu estudi de in influuncia del Sant predicador
sobre el poeta i remarca la filiaci6 d'aquest en l'espiritualitat claretiana, de
]a qual Verdaguer sempre es proclama on fide] scguidor. A remarcar, entre les
concomitancies mes destacades que agermanen ambdos, 1'absoluta i irreductible
neutralitat politica que mantingueren en Ilur tpoca pregonament somoguda
per les lluites internes i externes del pals.

11

EDICIO`S

14. Conn renlarcava R. Aramon i Serra en aquestes nnatcixcs pagines,
Verdagucr es indubtablement, entre tots els actors catalans moderns, el que
ha assolit una difusio mes amplia. Que el pas del temps no fa m6s que afermar
la predileccio del nostre poble per l'obra del gran poeta i extraordinari prosista,
en son una prova ben palesa les continuades edicions ja del sea opus complet,
ja d'obres particulars o de composicions disperses.

Durant el decenni 1945-1954, que comprcn les dues importants dates jubilars,
la produccio editorial verdagueriana ha evidenciat aquest sostingut de 1'intcres
pfiblic amb on bon nombre de publicacions, les quals procurenn de detallar a con-
tinuacio.

15. La prova mes evident de la viva i perenne actualitat de Verdaguer
son les tres edicions successives de les seves Obres Completes publicades per
]'Editorial Selecta de Barcelona els anys 1943, 1946 i 1949, la darrera notable-
ment millorada i ampliada respecte a les dues anteriors. Ens abstenim de
donar-ne una referencia mes extensa, puix que ja ha estat objecte d'una llarga
reccnsio en •Estudis Romanies)),"

16. Producte de la commemoracio oficial del centenari de Verdagucr fs
el volum antologic publicat pel Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
i prcparat per Jose Al. Castro y Calvo.95 Connpren un discurs de ]'esmentat

41. Barcelona 1952.
42. Vol. XXXVI (1953).
43. Barcelona 1953. 64 Pags.
44. Per R. ARAMON I SCRRA, ER , II (1949 - 1950 ), 2 55-261.
45• Jacinto Verdaguer . PrOlogo y seleccion de JOSIl MARIA CASTRO Y CALVO-

Barcelona , Instituto Antonio Nebrija (CSIC), 1945. 354 Pags•
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•senyor com a Introduccio - que podria esser posat com a model d'aquelles

a revaloritzacions d'ocasio. del nostre poeta de que ens parlava Caries Riba -

i la reproduccio completa de L'Atlantida, la Llegenda de Montserrat i el Canig6,

seguint, respectivament, les edicions de 11878, i88o i 1886.

17. Dins la meritoria aBiblioteca Selectas, que ja s'havia enriquit en anys

anteriors amb les obres essencials del nostre poeta, han aparegut, a mes d'altres

reedicions d'obres particulars que ressenyarem oportunament, dues antologies

de 1'obra verdagueriana.

La primera es la reproduccio de I'Antologia poHica preparada per Caries

Riba,46 la primera edicio de la qual veie la Hum 1'any 1922, amb el titol Poesies,

dins la uBiblioteca Literaria6 de Barcelona. El text de 1'important proleg que

1'encapsala es reproduit amb poquissimes modificacions del donat com a defi-

nitiu pel seu autor dins el recull Els Marges47.

L'antologia de prosa ha estat aplegada per J. V. Foix,48 de qui es tambe

el proleg en el qual fixa graficament el floc que correspon a la prosa verda-

gueriana en el curs renaixent de les nostres lletres, i en determina les princi-

pals caracteristiques. Dins l'opinio tan ferma, que ja es gairebe tin axioma

entre els nostres critics, de 1'exceldencia de la prosa verdagueriana, que pot

dir-se quasi pariona a la de la seva poesia, les pagines de Foix seran una

contribucio, si no estrictanient cieutifica, plena d'intuicions molt ben dites

sobre el tenia.
18. Dues edicions de L'Atlilntida han aparegut aquests darrers anys

el 1945, a Mexic, la preparada per Joan Sales i prologada per Josep M. Miquel

i Verges,49 i el 1946 la primera edicio critica, duta a terme per nrossen Eduard

Junvent i Marti de Riquer.50
L'edicio de Mexic, el caracter de la qual es de vulgaritzacio de l'obra

inagna de Verdaguer, ha adoptat, seguint aquest criteri, la modernitzacio de

I'ortografia i de la morfologia. L'adaptador fonanienta naturalment els canvis

introduits, en les normes ortografiques de l'Institut d'Estudis Catalans i en

Ics varietats niorfologiques avui predominants dins la llengua literaria. Quant

a la sintaxi, ha estat respectada, amb algunes excepcions essencials, corn la

regularitzacio de les preposicions a i en davant infinitiu, la correccio d'expres-

sions com per to taut o lo que, etc. Minimes son les modificacions prosodiques

(que indiquen) i 1exiqucs (substitucio de tres castellanismes flagrants).

Horn ha fet retrets seriosos, dignes d'esser tinguts en compte, a la labor

d'adaptacio de Joan Sales, tart en el principi en que es fonanienta corn en

46. JAcINT VERDAGUER, Antologia poctica [Tria i proleg de C.ARI,$S RIBA]. Bar-

celona, Editorial Selecta [1949]. 244 pags• + I retrat. (aBiblioteca Selectan, LXIII.)

L'anv 1944, Louis GUARNER havia publicat una Antologia poctica de Verdaguer tra-

duida al castella (Madrid, M. Aguilar; eColeccion Crisoln, LXXXVII).

47. ((Publicacions de La Revistan, XXXX. Barcelona 1927.

48. JACINT VERDAGUER : Prosa antologica. Seleccio i proleg de J. V. Foix. Bar-

'cclona, Editorial Selecta, [19 5 21. 284 gags. + 1 retrat. (aBiblioteca Selectan, CIX.)

49. JACINT VERDAGUER : L'Atlantida. Prefaci de J. M. MIQUEi, I VERGES. Mexic

1945. xt.vi + 162 pigs. (aCol'leccio Catalonian, V.)
50. L'.1 tlantida, de JACINTO VERDAGUER. Primera edicicn critica segun dos uma-

nuscritos autografos y las ediciones de 1877 y 1878, preparada por F DUJARDO JUN VENT

MARTIN DE, RIOLESR. Barcelona, Avuntarliento de Barcelona, 1946. XXII + 20 fulls

iacsimil + 208 pigs.
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I'aplicaci6 d'aquest principi.s' La llengua de Verdaguer, per ins que horn
l'enllaci directament amb els autors del segle xv i de principis del xvi, no es
pas tan poc entenedora per al catala Initja d'avui perque calgui alterar-ne el
text i donar-ne una versi6 modificada, encara que sigui tan sols parcialment :
I'addici6 d'algunes notes en els indrets de llenguatge nines arcaitzant i, en tot cas,
una simple i estricta regularitzaci6 ortografica perinetrien una lectura facil sense
necessitat d'alterar per a res el text fixat per. 1'autor. Si hone es decantava, per,,
a tin tipus d'edici6 mcs aviat pedagogica, posada al dia, aleshores l'obra hauria
hagut d© sofrir una adaptaci6 comipleta i a fons al llenguatge d'avui.

Hom ha seguit, pero, en aquesta edici6 de L'fitlantida, on criteri que
podriem anomenar mixt, desorientador en qualsevol dels usos que howl ell
faci. L'ortografia i la morfologia han estat regularitzades senipre que la niesura
o la rima del vers ho permetien ; quail hom arriscava d'alterar-les, la forma
primitiva ha estat conservada. ixI, s6n nombrosos els casos de mots i d'ex-
pressions que hom pot trobar dins el mateix poema eii, dues formes distintes.b2.
Afegim, tambe, que algunes vegades ban estat substituits mots admesos pcl
Diccionari general de Fabra (esvaiiir, jaure, apr6s).

19. L'edici6 critica de L'Atlaiitidab' ha estat preparada per 1nossen Eduard
Junyent i Marti de Riquer, prenent per base ]'edici6 princeps del 1878, de la
qual ofereixen el text integre i literal tot conservant-ne rigorosament les carac-
teristiques ortogrifiques. En aparat critic horn presenta les variants que res-
pects a aquest text es troben en el manuscrit de Vic (aut)graf de Verdaguer,
corresponent, segons Josep Al. de Casacuberta, probablement a 1'any I,%S), ell
el manuscrit de ]a Biblioteca de Catalunya presentat I'any 1877 als Jocs Florals,
i en 1'edici6 del mateix any en el volunt corresponent dels mateixos Jocs.
Aquesta edici6 va precedida d'una reproducci6 en facsimil de I'esmentat ma-
nuscrit de Vic i d'un notable proleg de inossen Eduard Junyent, ell el qual
es assajat de reconstruir el proc6s de crcaci6 del magne poems, les Iinies
generals d'aquest treball trobant-se contingudes i ampliades en Particle publicat
a la revista «Mediterraneo, pel matcix actor, i que ressenvarcin oportunanient.

20. Tambe el Canigo ha estat reeditat dues vegades en cl decenni 1945 1954
]'any 1945, a Vic, en una edici6 que reprodueix el text de ]a Illustraci6 Catalana
i que conte un bon nolnbre d'illustracions originals de Joan J. Junceda,11 i
el 1948, en una altra de molt mss ambiciosa feta a Mexic i preparada per Joan
Sales, del qual s6n tambe on extens prOleg i ]es notes al text.'-'

51. Veg. ALFONS SERRA I BALD6, Una nova edici6 de «L'Atliintidas, RdC, XX
(1947), 280-286.

52. Per example : soc (pig. 71, v. 17 ; pag. 72, V. 21), pet-6 s6 (pig. 23, v. 9
pig. 7z, V. 26) ; cadaver (pig. 16, v. 26 ; pig. 61, v. 25), pert cadavre (PAg. 73, v. 19)
veient (pig. 22, V. 9 ; pig. 23, v. 1), peril vecnt (pig. 17, V. 22 ; pig. 23, v. 4) ; jaient,
per jaienta (pag. 89, v. 30), llambregant, per llaiiibreganta (pig. 76, v. 25), pert
renillantes (pig. 20, v. 12), flamejanta (pig. 51, V. 21). Serra i Bald6, en el men-
cionat article, n'ha donat tamb6 un bon nombre d'exemples.

53. Vegeu-ne la recensi6 de M. L6PEz SERRANO a la cRevista Bibliografica y
Documentah, I (1947), 103.

54. JACINTO VERDAGUE'R : Canig6. Llegenda pyrenayca del temps de Ia Recon-
questa. I14ustracions de J. JUNCEDA. Vic, Editorial Sala [1945). 178 pigs.

55. JACINT VERDAGUER : Canig6. Poema. 2ranscripci6, prdleg i notes de JOAN
SALES. Cintat de Mexic, Fdicions de la «Biblioteca Catalana,, 1948. 240 pigs. + 3 ]A-
mines + I maps.
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Aquest estudi preliminar de Sales constitueix un dels treballs literaris mes

notables publicats fins avui sobre el poema pirinenc de Verdaguer. L'autor hi

estudia en primer hoc els precedents proxims i remots a Catalunya del genere

poetic en que pot esser inclos el Canig6 - el de ]a poesia epico-militar - i

passa despres a analitzar directament el poema. Segons Sales, Verdaguer recolli

en el Canig6 una tradici6 antiga de poesia militar catalana que, despres de ]a

decadencia del segles xvi i xvii, reneix gravies a l'entusiasme suscitat per les

guerres del frances (1793-1795, 1808-1814) i la florida del romanticisme, en un

bon nombre de composicions populars i erudites. En aquest sentit Verdaguer

es 1'hereu d'Alberti, Puigblanch, Aribau, Corrons, Rubio i Ors, Antoni de

Bofarull, Victor Balaguer, Mila i Fontanals i molts d'altres. Sales remarca

els ressons directes que en l'obra de Verdaguer horn pot trobar de Mila, de

Victor Balaguer i molt especialment de Maria Aguil6.

Ens sentbla, pero, exagerada la filiaci6 tan directa de la prosa verdague-

riana - que horn d6na incidentalment en aquest estudi - de la de Maria

Aguil6 ; mes aviat fa l'efecte d'una coincidencia d'estil entre ambd6s, tan

afectats a ]a blanesa de la parla popular. Cal no oblidar que a les Iletres particu-

lars de Verdaguer que es conserven dels temps d'estudiant horn pot ja trobar

- be que corn en embri6 i encara no completament lliure i folgada - tota In

cadencia, tota ]a frescor i tot el colorit de la seva prosa literaria posterior.

Anotem, a mes, l'errada d'indicar la impressi6 de les Disperses 1'any 1865,

quan sols ho va esser el poema Dos martirs de ma patri.a amb el seu epfleg, el

text del qual horn reprodueix acarat amb el d'un fragment del Discurs presi-

dencial de Maria Aguilo dels jocsi Florals de Barcelona de l'any 1867.

xs molt interessant la caracteritzaci6 de L'Atlantida com una ineonscient

reacci6 parnassiana contra el romanticisme, mentre que el Canig6 seria un

esplendid retorn a aquest estil literari. Sales remarca que «amb aquest retorn

al romanticisme, Verdaguer, sense saber-ho, marxava d'acord amb els gustos

generals d'Europa - i els particulars de Paris, que aleshores era el cor d'Eu-

ropa -. El romanticisme havia tornat sota noves formes : simbolisme en la

lirica, nacionalisme en la musica (hi hauria curiosissimes afinitats a estudiar

entre el Canig6 i les operes de Wagner), impressionisme en ]a pintura, per no

parlar mes que d'algunes de les molter escoles a que va donar floc la rebrotada

ne(;-romantica del darrer tern del segle xlx. Les fades del Canig6 estaven coln-
pletarnent a la page en aquella Europa wagneriana i pre-rafaelita,. Verdaguer

tenia de cornd amb els parnassians i els romantics el primitivisme, que en ell

era, contrariament al d'aquells, no pas saviament estudiat, sin6 autcntic i na-

tural. Aixo no vol pas dir, pero, que el nostre poeta, que era no ja home de

carrera, sin6 eruditfssimb, fos tin temperament salvatge i desorganitzat, sin6

ben al contrari. El seu primitivisme era espontani, pero conscient i conreat,

i va esser a dretes que va escollir temes ben primitius per als sous dos grans

poemes.
Despres de fixar les precedents concomitancies amb els estils literaris i

artistics de l'Cpoca, Sales fa una analisi i una crftica molt agudes del poema

pirinenc verdagueria assenyalant les falles de l'argument - poc trasut, iiiancat

d'interes progressitt i excess ivain ent carregat de descripcions geografigties -

i en 1'estil - caigudes sovintejades en 1'esllanguiment i en els topics, al costat

de supcrbs fragments de gran poesia Cpica. Aquestes caigudes literaries, que,

segons Carles Riba - de qui el prologuista transcrin un llarg fragment -,

tenen l]ur parallel en el desequilibri de ]a vida de Verdaguer dels darrers
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anys, Sales les imputa , en part, a la iinpreparacio i inadequacio del medi
literari i social en que es mogue el poeta, per a comprendre i reaccionar
degudmnent enfront del seu geni . Refuta, perb , la teoria que siguin degudes
a una exigencia dels seus estudis i caracter sacerdotals la dolcesa artificial
i la tendresa mecanica que tan desagradablement trenquen amb llur discor-
dansa alguns dels sews poemes , coin el Canig6 . La raci es que tant Ia formaciu
del seminari - severa i rigorosa -, coin la tutela episcopal , atenta a limitar
les exageracions mfstiques del poeta, demostren mes aviat una tendencia a
Ia gravetat poc compatible amb aquell tipus de poesia . Sales atribueix uni-
cament aquesta falla a ]'actitud de la critica contemporania absolutament
laudatoria enfront de l'obra verdagueriana, la qual per aquest motiu no poguc
beneficiar -se del contrast amb l'opinio aliena.

Finalntent , i despres d'exaltar ]a virilitat de lei millors composicions poe-
tiques de Verdaguer llargament i aferrissadament preparades - de les quals es un
exemple Ia del Canigo - , propugna el retorn a Verdaguer coin a encarnacio
de 1'esperit de ]a rasa.

A continuacio de l'extens prole.- que acabem de resumir horn dona una
justificacio del inetode de trauscripcio i a1iotaci6 del text, que es el mateix
curprat a 1'edici6 de L'Atlirntida de I'any 1945. Ilom pot fer -hi, don", les
mateixes objeccions que a aquella , en primer hoc la del fet desoricntador de
trobar en un mateix text snots i expressions modernitzats enfront de Bur
forma arcaica conservada per exigencies del viers. Afegim que 1'exanren de
cine cants dels dotze de que consta el pocina ens ha fet adonar que la subs-
titucio de mots no respon sempre al criteri estricte de modernitzacio morfoldgica
o de supressio d'algun barbarisme .I" Hon] ha fet tambc algunes alteracions
sintactiques innecessaries . s' Cal dir, pero , que totes agnestes observacions

56. Aixf, Ia forma capyana d'un pi substitneix Ia de cahcada (pag. 102, V. 319),
mot aduies pel Diccionari Fabra, el qual dona precisatnent aquest vets del Canig(;
coin a autoritat ; el canvi de bcure per vcurc, conlpletament arbitrari, encara qne
I'expressio n'esdevingui de inillor gust literari, altera el sentit de Ia imatge contiu-
guda en I'estrofa (pag. 103, v. 346) ; en canvi, al vers 43 (pag. 109) del cant v hone
mante Ia forma arcaica vni, quan ]a sinalefa li permetria de substituir-la per Ia forma
plena avui ; Ia forma csjulla, en as i adulesa per Fabra, es substituida per desfuila
(pag. 178, V. 249) ; en Ia descripci6 de Ia 1xlrtalada de Ripoll (pag. 210, V. 277) Ia
substitucio del mot davall per davant altera, a part Ia integritat del vers, l'exactitud
descriptiva que Verdaguer segueix escrupolosament. Al vers 317 del cant iv (pag. 102)
el mot arriba supleix ]a forma arri,na, adinesa per Fabra :

4(A sos genolls arriba la formidable llancan,

alterant aixf ]a grandiositat de la inlatge de ]'angel d'I;,pauya amb la mida exigua
d'una llanca que Ii arriba tan sols als genolls.

57. Per exemple : l'eliminacio de dos casos de coucordan4a ad sensutu. Al,
versos 404-405 del cant iv, la concordansa del pronom to es anib el Carlit i no amb
da muntanya :

«...I;scalant Ia niontanya de Carlit.
Quaranta estanys blavosos lo coronen...a

Hour, peril, I'ha substituit per Ia. El mateix cas es troba en els versos 40-42 del
cant v ; 1'ernlita Sant Guillem necessita una clotxa per al seu cloquer i deniana ferro
als fargaires de Montferrer, els quals I'inviten a prendre'l de Ia fornal

«Posant la nma a la fosa lo sant se'l prep
la pasta coin sa terra lo terricer,
d'una nmitra donant-li l'avre v cayent.,,
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que ens hens pernles de fer, resten en part compensades per la cura - dintre

Cl discutible criteri que hem exposat - en la preparacio del text, que horn

dona amb numeracio de versos en cada cant i les notes de Verdaguer a

pen de pagina , addicionades amb d'altres , degudes a 1'adaptador , totes les

quals aclareixen i fan mos interessant ] a lectura del poema. Al mateix objectiu

contribueixcn els guions o resums que marquen la marxa dels esdeveniments

que horn intercala en els punts mos escaients . En resum, i salvades totes les•

reserves fetes , podem considerar ]'edicio mexicana del Canig6 com una de les

ones dignes i interessants aportacions a la bibliografia verdagueriana de tot

el decenni jubilar 1945-1954.
21. Les edicions particulars de les obres menors de Verdaguer son

noinbroses.
L'any 1952 VC11e11 is Hum dins la aBiblioteca Selecta» les Eucaristiques,

a cura i amb on proleg de Maria Manent.11 Tambe van inclosos c.n aquest volunl

un bon hombre de poemes de tenla eucaristic procedents d'altres obres verda-

guerianes i tot el Somni de snot Joan . Manent remarca , en la nota preliminar,

]'ambient desolat dell seas darrers anys, en que Verdagucr compongtte la

major part de les Eucaristiques -- ason una poeia que A'erda guer fa florir

treballosament en les sexes intiules ruiness - ; pero constata ahora la conser-

vacio en algunes d'aquestes flors de les darreries del gran poeta , dq la geucor i

la simplicitat que infornlen les sexes mos fresques coin posicions de la ple-

nitud. Hon] ha inodernitzat 1'ortografia , seguint la tonica de la colleccio, pero

sense alterar per a res la morfologia. Valora el volum un index de primers

versos. Una traduccio castellana de ]es Eucaristiques veio la hum ]'any 1945,

deguda a la plouna del 1'. Josep Beltran, escolapi.' " Rennarquenl que aquesta

edicio os la primera en llengua castellana d'aquesta obra de Verdaguer.

Tambe dins ]a aBiblioteca Selectan apareix, ]'any 1953, el poema Soot

Francesc , aeonlpanyat d'un eonjunt de composicions de tenla franeisca d'altres

obres de Verdaguer i de les Flors del CoLoni, conjuntament amb 1'assaig del

P. lliquel d'Esplugues La tragc' dia de mossht , Verdaguer , publicat per pri-

mera vegada ]' any 1930 dins el, volum X de les Obres Completes de Verdaguer

editades per la 1.libreria Catalonia ." El Ilibre va precedit dunes brews notes

El pronoun la, substituit per el en el text modernitzat , pot fer referenda a la

clotxa que acaba lesser esnientada en els versos imnnediatament interiors , i a la qual

dOna ]a forma d'una mitra , no al ferro ; advertiu el punt i conga que talla el lligaul

antlt el vers anterior , en el qua] evidentment el pronoun lo fa referencia al metal].

A 1'episodi d'Eixalada horn ha convertit , encara, en interrogative 1'asseveraci6 con-

tiug,uda en el viers 370 , tot desvirtuant - ne el sentit d'amonestacio

aCal que us ho diga?
No ho podeu fer,

de rebutjar vostra muller
per una fada In

58. JAC1NT VERI)AGUF. R Eucarfstigties . Prbleg de MARIA MANENT. Carta de

Mons. CARSEI. ADE. Barcelona , Editorial Selecta, [1952 ]. 2 54 PAgs . + I retrat. ( aBiblio-

teca Selecta)), CVL)
59. JACINTO VERDACUUER, pbro. : Eucaristicas . Traducidas en verso castellano por

el R. P. Josr: BELTRAN. Barcelona , Ed. Vicente Ferrer, 1945 . 186 pags. + x Mills.

6o. JACINT VERDAGUrR Sant Francesc . Flors del Calvari . Seguits de La Trage-

dia de , i1ossen Verdaguer, pen P. MIQUEL D'EsPLuGUEs. Barcelona , Editorial Selecta,.

[1953]. 288 pags . + 1 retrat. ( aBiblioteca Selecta)), CXXIX.)
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biografiques de Verdaguer i del seu biugraf francisca. L'ortografia, regula-
ritzada. A Lluis Guarner, autor d'altres traduccions al castella d'obres ver-
daguerianes, es deguda ]a de les Flors dcl Calvari, conjuntament amb algunes
poesies de les darreries de la vida del poeta, que publica confrontada amb el
text catala i precedida d'un brew proleg de caracter divulgatori.61

La darrera produccio verdagueriana apareguda a la collecci6 ja esinentada
sou les Flors de Maria, acompanyades d'alguns altres poemes marians.62 I,a
recopilaci6 i el prole- son deguts a Octavi Saltor. I,'obra dun, a vus, una
carta-prefaci de 1'Arquebisbe-bisbe de Barcelona. Hom ha pres coot a text
basic, per a aqucsta edicio, el contingut a la de les Obres Completes de I<}l9.

22. L'obra verdagueriana ha temptat soviet cis biblf6fils, i durant el
decenni 1945-1954 han aparegut diverses edicions d'aqucst caracter.

I,'any 1946, Eusebi Guell i Jover edita coin a fclicitaci6 nadalenca 1'obra
Bethlem, seguint el text de la Illustraci6 Catalana."

MEditorial Casiopea (Muntaner i Simon) de Barcelona publica, durant
cis anys 1945, 1947 i 1950, la serie Out, diuen els occlis,84 Flors de Maria65 i
Corpus Christi.66 Totes tres obres son donades amb ortografia i part de
morfologia (la verbal especialment) modernitzades, la qual cosa producix,
ttaturalinent, alguues irregularitats en ]a versificaci6.6' La presentaci6 ntateri;d
es dignfssima. Alexandre Coll ha compost una colleccio d'esplendides lito-
grafics que enriqucixen les tres edicions, decorades tamb6 amb delicades
s inyetes i culs-de-llantia. Tot plegat honora tant l'autor al qual es fa homenatge
coin I'esplendida tradici6 editorial de la nostra ciutat i I'ltabilitat dell ntestres
inipressors6" que han dut a terme la cornposicio material de I'obra.

61. JACINTO VERDAGUER : Flores del Calvario. Texto original catalan. Traducciun
castellana confrontada, pr6logo 3, notas de Luis GUARNER. 2.a edicion. Madrid, Libre-
rfa General Victoriano Suarez 1954. 440 pigs. («Serie Escogida de Autores F.spatio-
les», XI.)

62. JACINT VF,RnAGUER : Flors de Maria i altres pocmcs Inarians. RecopilaciG
i proleg d'OcTAVI SALTOR. Carta-prefaci de l'Escm. i Revnt. Dr. GREGORI AIolREO.o
CASAUS, Arquebisbe-bisbe de Barcelona. Barcelona, Editorial Selecta, [19;4]. 26o pa-
gines + i retrat. ("Biblioteca Selecta)), CL.)

63. J. VERDAGUER : Bethleoa. Barcelona, I. G. Seix Y Barral, 1946. 96 pigs.
641. Mossen JACINT VE:RDAGUER : Quc diuen els ocells. Litografies tl'ALEXANDRE

Colt, acolorides a ma. Revisi6 d'.1LFREn GALLART. Editorial Casiopea [Intprenita Joan
Salient Scr., Sabadell], 1945. 126 pigs.

65. Alossen JACINT VERDAGUER : Flors de Maria. Litografies d'ALEXANDRE COLL
acolorides a nma. Barcelona, Editorial Casiopea (Montaner & Sinlon, S. A.), 1947.
216 pigs.

66. Alossen JACINT VERDAGPER : Corpus Christi. Litografies acolorides a nta per
ALEXANDRE COLL. Text revisat per JOAN ESTELRICH. Barcelona, Editorial Casiopea
(lfontaner & Sinlon, S. A.), 1950. 192 pigs.

67. Vegeu-ne on exemple a les Flors de Maria

aJonquillo entre les floretes,
entre les pedres lleccf,
lo flairos nom de Jacint
nlalaguanvat 6s per mi.n

68. La Lnpremta Joan Salient Scr., de Sabadell.

(Jacinto, vv. 1-4.)
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23. L'estudi de la bibliografia verdagueriana ha estat inerementat aquests

darrers anys amb la publicaci6 d'un inventari general de i'obra del nostre

poeta redactat per Lluis Guarner, dins la revista a blediterraneoiB9 i amb el

Cataleg de l'exposici6 commemorativa del Centenari de Verdaguer celebrada

a la Biblioteca de Catalunya el maig de 1945, a cura de Pere Bohigas.70

Aquest Catalog es fins ara el mes conlplet quant a les obres impreses,

juntanlent amb el de Guarner, i l't'inic existent quart als manuscrits.

El fors de documentaci6 verdagueriana de ]a Biblioteca de Catalunya es el

mes important en volum i qualitat de tots cis existents, i en la part d'auto-

grafs no ha estat superat per cap altre. L'aportaci6 mes considerable a la

formaci6 d'aquest fons fou el donatiu del comte de Lavern a 1'Institut d'Es-

tudis Catalans dels papers i llibres que havien estat en poder de la familia

Duran ; graeies a aquest donatiu ingressarcu a la Biblioteca la major part

de la llibrcria de Verdaguer i an gran nombre d'autografs i de retails de pe-

riodic pertanycnts al poeta. Bohigas esmenta tambe en el proleg que encap-

cala el Cataleg cis restarts diposits i colleccions particulars que posseeixen

documentacio verdagueriana i que contribuiren a I'Exposici6: 1'Arxiu His-

toric ode la Ciutat de Barcelona, el diposit verdagueria del qual esta format

per la colleeei6 Serra Graupera, que comprenia a la vegada una bona part

dell papers verdaguerians del Ilibreter Joan Baptista Bathe (l'altra part, que

constava de vint-i-sis quaderns i Ilibretes en diversos lligails, va ingressar

1'any 1942 a la Biblioteca de Catalunva) ; la collecci6 de la Biblioteca Plan-

('11 ; tr, ha avui ci conjunt documental aplegat per Alfons Bonay ; les

particulars de Colldeforns, Fontdevila i vidua Verdaguer.

D'una bona part de l'abundosa docum.entaci6 dispersa pels diversos centres

que acaberl d'esnlentar, en fou an interessantissim exponent 1'exposici6

motiu del Cataleg que comentem. 1 no desitgem mes que, amb la mateixa

concisa perfecci6 i el nlateix depurat criteri cientific amb que aquell fou eia-

borat, bons emprengui aviat el de tot el fons verdagueria de la Biblioteca de

Catalunya, clue haura d'esscr ]a pedra fonamental per al corpus de tota la

doculnentaci6 referent al princep dels nostres poetes.

Hom podria incloure aci, entre els treballs de bibliogra. fia verdagueriana,

la Iibliografia del Centcnari, publicada coin a apcndix a la Miscellania Ver-

daguer editada a Paris,71 i Particle anonim El cinquantenari de la snort do

Jacint Verdaguer, aparegut a aLa Nostra Revista •, de nlexic , 72 en el qual

hom ressenya breument els actes i publicacions en membria de Verdaguer

Gluts a terlue, amb motiu del cinquantenari de la seva mort , a Catalunya,

Franca i America.

69. El nlateix inventari ha estat publicat altres vegades pee sou autor al BRAE,

XXIV ( 1945 ), 393 ss., a la allenloria » de I'Asociaci6n de la Prensa de Barcelona

corresponent al inateix any 1945, gags. 71 -87 ; i coil a apcndix de les Obres Completes

de l'Editorial Selecta de 1949.
70. Primer Centenario del Nacimiento de Jacinto Verdaguer ( 1845-1945 ). Catd-

logo de la Exposici6n Connlelnorativa ( 3-28 mayo 1945 ), Por PEDRO BOHIGAS. Barce-

lona, Diputacion Provincial : Biblioteca Central, 1946 . 78 pags . + vii lanes.

71. Veg. mes avail , pag. 279.

72. Vol. V (1950-1954), PA9. 51.
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III

EsTunis Sonnj L'OBRA LITFR.ARIA

24. Els estudis sobre l'obra de Verdaguer apareguts entre els ant's 194,5
i 1954 son molt menys abundosos que els clue tracten de temes biografics i, cosa
que es molt m6s greu encara, mentre que son escassissims els estudis cienti-
tics i veritablement constructius, la major part de numografies, articles i
assaigs sobre -temes literaris verdaguerians - fins i tot d'autors ben represen-
tatius - tenen caracter de simple tlivulgacio, plena de llocs cotmtns i de diva-
gacions intranscendents.

Podem resumir el panorama bibliografie dels darrers ant's assenvalant
I'aparicio dels segiients estudis : ]'any 194,5 es publica, a Paris, ]a Miscellonia
Verdaguer, amb an aplec de treballs destinats gairebe tots ells a coutentar
aspectes de l'obra verdagueriana," i, a Valencia, un numero extraordinari de
la revista Olediterrfineon que conte, aix] nlateix, algunes aportacions no-
tables .14 Josep M. de Casacuberta7,' inicia les sever publicacions verdaguerianes
amb ]'extens article Jacint Verdaguer, collector de Can coils populars,74 i tres
anys mes tard fa apareixer dos treballs nunors, La poesia religiosa en els
esplets jovenivols de Verdaguer71 i Constanti Llombart, adnlirador i traductor
de Jaciut Verdaguer.71, L'any jubilar de 1952 es atorgat el I'rerli Verdaguer
per l'Institut d'Estudis Catalans a 1'obra del mateix Josep M. de Casacu-
berta Contribuci6 a l'estudi dels escrits jovenivols de Jacint Verdaguer, par-
ticularnlent els inedits ; d'aquesta obra ha estat publicat unicament el capitol
cinque, Sobre la genesi de L'Atlirntida.79 I. 'any 1953 J. Fornell dona a coneixcr
ones Glosses a l'obra verdagueriana ;AO nlossen Franeese de I'. Balde]]o, un
estudi sobre Mosses C'into i la ntzisica,11 i R. Guilleumas, un altre - que cons-
titueix el segon vo]unt de ]a ((Biblioteca Verdagucriana. - sobre Ranson Llull

73. •lliscel lania Verdaguer. Honlenatge al Poeta Nacional de Catalunva amb
motiu del Centenari del seu Naixement. Paris, E. Ragasol, 1946. 238 pigs.

Aquest volunl conte, ultra els treballs que analitzent , unes couiposicions originals
de Pau Casals i Ventura Gassol, un Calendari d'actes commemoratius del Centenari
celebrats a Franca i una Bibliografia del Centenari d'obres nublicades fora de Catalu-
nya. Vegen la recensi6 de tota 1'obra per Jose'r CARNG,R, RdC, XX (1947), 273-280.

74. Homenaje a Jacinto Verdaguer en sit Centenario (1845-1945). «Mediterraneoo,
Valencia 1945, 16S pags.

75. El dia 20 de desembre de 195o el senyor Josep Al. de Casacuberta presents
una coniunicaciG a la Societat Catalana d'Estudis Histdrics sobre el terra Poesies
jovenivoles de Jacint Verdaguer, en la qual comenta quatre textos de poesia bistorica
verdagueriana (veg. BSCEH, I (1952), 63-64).

76. ER, I (1947-1948), 89-129.

77. Vegeu mes amunt, pags. 253 ss.
78. R VF, I (1951), 139-150-
79. ER, III (1951-1952), 1-56.
8o. J. FORNBLL : Glosses a l'obra verdagueriana. Barcelona, Editorial Barcino,

1953. 58 pags. (((Publications de La Revista,, Segona serie, XIV.)
S1. [FRANCSSC DB P. BALDELLO] : Mossen Cinto i la mxisica . Conferencia llegida

el dia 31 d'agost de 1952 al ((Centre Parroquial de Cultural de Sant Feliu de Codines.
Barcelona 1953. 92 Pags.
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daguer80 - tempta, amb una inquietud anhelant de la visio autentica i defi-
nitiva de Verdaguer, tots els camins que ens hi han d'adresar i ens n'asscnyala
]es rutes. Aquest treball, dens d'idees i de suggestions, el comentari extens
del qua] no es possible dins els limits del nostre treball, es complementa,
mes ben dit, es concreta en un altre estudi de Riba, del qual ja hem fet esment,
]a Mernoria de Verdaguer llegida en ]a sessiti pleuaria de l'Institut d'Estudis
Catalans del 13 de desembre de 1952. En anibdues obres, ]es precisions de les
quals segurament esdevindran classiques dints els estudis verdaguerians, Caries
Riba planteja coratjosament la questio de la valoracia autentica del Verdaguer
poeta, de 1'explicaci6 de 1'angoixos desequilibri que, parallel al de la seva vida,
trobent en la seva obra, per una banda, d'una grandesa que esgarrifa en els
instants en que es nlanifesta el seu do suprent de la intuicio poetica - •veiie
i sent ( , din Riba, .con1 esta i coin viu e] nom sobre la seva cosaa -, per
altra banda, prodiga en falles i davallades de qualitat que malmeten ruino-
sament la gracia del poema. La constatacib a foes de l'obra verdagueriana, per
a ]a quay l'autor, en el curs del treball dona interessants directrius, ala precisio
quant als metodes i operations de Verdaguer on poesia, quant al grau i a ]a
qualitat de l'interes que per a ell, conscientinent o inconscientment, tingue ]a
poesia, quart a la seva capacitat o incapacitat de pensar en altres formes que
les poetiques, acabara d'aclarir-nos-ho tot : l'obra mateixa i, per contraprova,
('inseparable costat sacerdotal de la persona del poetan.91 Aquest estudi, doncs,
fins ara preterit, es, segons Riba, la clau suprenla que ha d'aclarir-nos, no
sots cl valor de l'obra verdagueriana afent-nos saber que es que realinent
posseint», sing tambe la personalitat autentica del sacerdot-4poeta i la seva
propia, personal i deliberada rao d'obrar.

$n Particle titulat Verdaguer, poeta de ics Inuntanyes,92 Antoni Rovira
i Virgili remarca en Verdaguer una gran tendencia a ]a imatgeria muntanyenca,
molt sovint entrellagada anib la botanica. Aquell auseta racial, conclott, erI
tin home de terra endins i de serra ainunt. Caldria tenir en contpte, peru, que
en Verdaguer les comparacions i les imatges ntaritinies i aquatiques on general
son tambe abundosissimes. Ws aviat diriem que, si be quant al terra ]a poesia
de muntanya es mes frequent, ell prep les sexes imatges indistintament dels
dos grans elements de ]a natura.

Nicolau Al. Rubio to una intuicio felig dins el sell article un xic Ode cir-
cumstanciesn :'I L'lltldntida, din, es el cant del catala que no sap rontandre,
que es deleix per a116 que troba enlla del propi horitzO. Aquest desig d'evasio,
ja remarcat per algun bi6graf,94 Cs una de ]es constants mes perdurables de
1'esperit de Verdaguer, reflectida ben clarament en tota la seva obra i en
diversos moments do la seva vida.

Una visi8 personal i suggestiva de Verdaguer corn a pocta i coil a hone,
la doita Josep Al. de Sagarra en la conferencia - llegida en la sessiti conlme-
ntorativa dels Antics de la I'oesia, a Barcelona, 1'any 1945 -titulada Alosscn
Cinto, pocta national.'' En el primer aspecte el testinloni i l'afirmacio de l'autor

91.
92.

93-
94-
95.

Pegs. 16g-178.
Menuiria de Verdaguer, AIEC, 1953, pags• 47-52.
fags. 179-181.
De ,L'.1tldntida,, i aCanigdn a l'enyoranta verdagueriana (pigs. IS2-189).
Veg. CASACUBF.72rA, Excursions, 6.
fags. 190-204.
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tenen una valor simbolica en Ilavis del representant d'una gencracio que recusa
Verdaguer corn a poeta : a Necessariament, a mesura que hem anat creant exigen-
cies amb nosaltres mateixos, a mesura que hem convingut de no transigir amb
cap anarquia ni amb cap caprici, i hem cregut que escriure en catala ha d'esser
una activitat disciplinada, hem anat descobrint la importancia del miracle ver-
dagueria•. Quant al drama verdagueria, portat amb una lamentable miopia per
ambdues bandes, Sagarra remarca la sinceritat autentica de Verdaguer en la
seva visio profundament religiosa dels fets : uUn home que arriba a sentir i a
pensar religiosament, com mossen Cinto, d'una inanera poetica i apassionada,
es molt dificil que el convencin que no to rao, si es que ho fan amb arguments
que ell creu que son inferiors i menyspreables davant la forsa de la fe que
l'anima)o. Per a l'acceptacio de Verdaguer corn el nostre poeta nacional cal
reconeixer igualment les sever grandeses i les seves servituds, puix que
ambdues, corn amb ell, son consubstancials amb el nostre poble.

Amb el titol Conntribuci6 a l'estudi de la composici6 verdagueriana,96
Alfons Serra i Bald6 presenta dos frequents esquemes que apareixen en la
poesia lirica de Verdaguer : 1) Quadrets lirics fixats en una actitud de repos,
d'efecte pictoric. El poeta obte aquesta impressio d'atur mitjancant els verbs
en formes de present o duratives : (aSola, cantant i sonant I s'est3 en sa
cambra Cecilia....) ; 2) Accio curta duta a un punt d'atur, resolta a la fi en una
eixida devers el rieravell6s : (aMentre ell canta pels aires, I son viola sonaD ;
sal test del finestro I la rosa mig s'obria. ; 'El eel se va asserenant, 11'herba
fiorias.) Es remarcable la pervivencia d'aquesta formula en la poesia mes
reeixida de Verdaguer. De primitivisme malici6s, aneleg at dels pre-rafaelites
anglesos, qualifica Serra i Bald6 aquest artifici.

En el darrer article de ]a Dtiscellania Verdaguer, Josep Valls, en ponderar
la influencia de la poesia de Verdaguer en els compositors catalans,97 detalla
especialment les relations del nostre poeta amb el mestre Nicolau i dona les
tres versions de la poesia de Verdaguer que motiva la composicio cabdal
d'aquest, La mort de l'escola, com una mostra de les modifications que el poeta
introdula algunes vegades en les seves obres cedint a les exigencies de la
mirsica.

26. Un altre conjunt de treballs verdaguerians, publicat aquesta vegada
a casa nostra, el constitueix el numero d'homenatge de la revista aMediterraneo,.
Esta integrat per quatre sections : Textos, Creaci6, Estudis, Bibliografia.

Sota el primer epfgraf son publicades una lletra autbgrafa i inedita de
Verdaguer a Francesc Matheu, del 19 de juny de 1895 (en facsimil i trans-
cripci6)98 i la versio verdagueriana dels textos de les quatre Passions, segons
els manuscrits conservats per Ricard Permanyer i transcripcio de Marti de
Riquer.99

L'apartat Poesia100 conte una serie do composicions de diversos autors en
lloansa del poeta.

Entre els assaigs, en bona part de caracter laudatori i sense interes cientific,
cal remarcar, pero, els tres segGents, de Bohigas, Junyent i Montoliu.

q6. Pags. 205-211.
y7. Verdaguer i ens intisics ( pings. 212-217).
9R. Pags. 19-21.
yq. Las cuatro pasiones traducidas p or Verdaguer (pags . 23-44).
100. Pags. 49-52.
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Pere Bohigas10' descriu tin manuscrit conservat a la Biblioteca de Cata-
lunya que conte, en lletra dels darrers temps de Verdaguer, cis fragments
publicats l'any 1907 a ]a Biblioteca aI,':Avcusn, amb el titol de Colonn, seguits
d'altres fragments de I'epoca jovenivola que foren titulats Tenerife, i n'cstudia
e] valor i el significat del text, que no is altre que la represa del terra de
Tenerife. I.n el recent i definitiu estudi de Josep Al. de Casacubcrta sobre la
genesi de L'.1tlantida, horn empra ]a denominacio do Lolonl o Colonz-.1thintida
per a fer referencia al primitiu poema epic destinat a narrar la gesta do Colons
i que contenia en embrio ]a futura Atlantida, an fragment o csbos del qual es
el que hone ha anomenat Tenerife. Itemarquein, seguirrt Ilohigas, coin es de
vivaq la continuitat de certs motius al llarg do ]a vida de Verdaguer, dc la qual
cosa es una bona prova el conjunt d'esborranvs coutentats que agerntanen tin
esquema poetic de la jovenesa amb un intent dc continuacio de l'edat madura.

1\Iossen Eduard Junvent publica an interessant article titulat Entorn de
•L'Atlirntidab,102 en cl qual assaja de reconstruir e] proces de creacio de] magne
poema. Qualifica d'inexacta I'opinio que Verdaguer cscrivi prilnitivantent dues
Atlantides, una de les quals fou la definitive, i afirma que el panorama epic
fou sempre un en la ment de Verdaguer, pero amb unit fluctuacio continua
entre les proporcions de dos temes diversos susceptibles d'encahir-se Pull dintre
I'altre : el de la descoberta d'America per Colour i cl de la llegenda de 1'Atlilu-
tida, tot essent el primer el predominant a I'epoca primitiva. Per a la pre-
sentacio del poema als Jocs Florals del 1878, amb el titol de L'F_spanya naixent,
Verdaguer sembla haver utilitzat tin primitiu estat de I'Atlantida que Junyent
identifica amb el manuscrit sotmes a Mil I'any IS07 i amb el manuscrit de
Vic trobat ]'any 1907 ficat entre les bigues do in teulada de ]a cautbra del
poeta a can Tona, del contingut del qual fa una acnrada resseuva.

Manuel de Montolitt assenyala en una brew nota10' I'analogia entre els
protagonistes de 1'Odissea i de L'Atlontida, i a.punta ]a possibilitat clue Ver-
daguer hagues tingut en compte el poema homeric en la composicio do in seva
obra magna.

La darrera part de I'aplec compren In Bibliografia General do les obres de
Verdaguer aplegada per Lluis Guarner.10'

27. Cinc treballs de desigual extensio deguts a Josep \I. de Casacubcrta
son fins avui les principals - i gairebe uniques - aportacions constructives a
I'estudi de l'obra verdagueriana.

Una d'elles ja ha estat estudiada en I'apartat dedicat a In biografia
Fxcursions i sojorns de Jacint Verdaguer a les contrades pirinenques, que
detalla la genesi del poema Canigo.

iA l'estudi de l'altrc poema epic de Verdaguer esta dedicat el treball Sobrc
la genesi de aL'Atl)ntida>, de Jacint Verdaguer, en e] qual hoin ha fixat crono-
logicament i docuntentalment tota ]a treballosa gestacid del poema, des de
la seva concepcio remota, molt abans de ]'any 1,%3, probablement ci "6o, fins
a l'edicio definitiva 1'any 1878. Mitjancant 1'estudi i la interpretaci6 de notn-
brosos documents i ]letres del poeta pertanyents a aquell periode, l'autor ha
establert amb certesa una successio de dates que fixen les diverses ctapes de

tot. Colons , darrer episodi dcl souuzi atlantic de Verdaguer (pigs. 74-83).
102. I'ags. 102-114.

103. ,L'Atlantida,, i l'«Odisseaa (pugs. 124-125).
104. Veg. mes amunt , peg. 277.
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]a produccio de L'Atlantida, i n'ha fixat les caracteristiques de les successives

redaccions prclitninars.10 '
Un altre important treball de Josep M. de Casacuberta estudia Jacint Ver-

daguer, collector de cantons populars, en el qual, despres de ponderar la

influencia do la poesia popular en la de Verdaguer i el gran interes i l'afeccio

que aquest Iii senti sempre, dona un detallat estudi de totes les circumstancies

entorn de leA transcriptions de cannons populars fetes pet nostre poeta i deter-

mina la seva aportacio als reculls canconistics de 11lila i Fontanals i de Maria

Aguil6.
A part aquests treballs de ]larga cxtensi6, J. Al. de Casacuberta ha publicat

dos articles sobre tema verdagueria. En el primer, titulat La poesia religiosa

en els csplcts jovenlvols de.Verdaguer, i que ja hem esmentat en tractar del

problenla de la vocaci6, horn estudia i documenta el fenomen de la tardana

aparicio del motiu religios en la produccio poetica dels primers anys de Ver-

daguer. Es notable el predomini en aquesta dens ternes profans fins a 1'epoca

immediata a la seva ordenacio sacerdotal. Durant els dos darrers cursos de ]a

seva carrera eclcsiastica (186S-I87o) es produeix un canvi radical en l'orientacio

de In tasca literaria del nostre poeta : el genere religios esdeve de sobte el

predominant, gairebc 1'61iic que conrea. Casacuberta documenta aquestes afir-

macions amb l'establiment i la datacio de les obres escrites per Verdaguer en

toy. 3lalgrat haver estat publicat daununt les pagines d'a.questa revista, no crec

inutil de donar -ne acf un resum. Als ant's 1863-1865 corresponen segurament alguns

tem.pteigs inicials sobre el terra de 1'enfonsIment de 1'Atlantida i del descobriment

d'America. El segon semestre del 1865 conlenca la composici6 d'un poema sobre la

Colonnbiada que contenia un passatge sobre ala llegenda dens Atlantsn. A 1'estiu del

1867 el poeta comunica a Mira i Fontanals un esborranv de tine o is cants del Colony,

un dels quals contenia una versi6 breu i prinlitiva de L'Atlantida. Dues lletres de Ver-

daguer del mateis any 1867, una de comensannents de tardor, adre^ada a blila, conte-

nint probablement un resuin de I'arguunent del Colour, i a la qual Casacuberta ha donat

una interpretacio nova i reveladora, i uma antra a Aguil6, del 12 de deseunbre, ens

inforrnen, encara, de in composicib primordial (let poema sobre Colour amb L'Atlan-

tida corn a episodi. A partir de la hivernada de 1867-1868 aauella composici6 resta

paralitzada i sorgeix L'Atlantida corn a produccio independent, que, en forma encara

c•unbrionaria respecte at seu estat definitiu, es presentada, amb el titol de L'F_spanya

naixent, als Jocs Florals del 1868. Les temporades de vacances d'estiu i de Nadal

de 1568 i de Pasqua de 1869 foren aprofitades per Verdaguer per a seguir la conn-

posici6 del poema, que, possiblement en la versio conservada avui at nianuscrit de

Vic, cs presentat a Mira per a la seva revisi6. La tasca d'ampliaci6 i de refosa d'aquest

text conntinma durant els darrers cursos de la carrera i el curs segiient a 1'ordenaci6

sacerdotal (1870-1871), i probablennent durant 1'estada a Vinyoles (1871-1873), per a

restar innterrompuda durant tota la primera anyada i part de la segona dens viatges

a America. Verdaguer reprengue 1'arrodoniment del seu poema a la primavera (lei

1876, durant 1'Gltiun any de navegaci6 per 1'Atlantic, que beneficia molt aquest per-

feccionament. Installat definitivament a Barcelona, el poeta fa els darrers retocs

definitius a l'obra abans i despres de presentar-la als Jocs Florals del 1877 i d'apa-

reixer aquesta en primera edicio dins el volum d'aquell certamen, que sortf pet juny,

revisada segurament per Collell i per Balari i Jovany. L'edicib definitiva, ampliada

amb el Chor d'illes grcgues, curosament retocada i polida i esmenada amb consultes

a Mira i a Aguil6, veie la hum at comencament de la tardor del 1878. Casacuberta

d6na en apendis una Ilista de mots que oferien dubtes a Verdaguer, amb observa-

cions alienes i altres anotacions, per a la correcci6 del text de L'Atlantida ( 1878),

conservada a la Biblioteca de Catalunya.
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aquella epoca de transicio i conclou afirmant que aquestes fluctuacions de sen-
timents ens permeten d'apreciar millor el merit d'una vocacio religiosa que,
en definitiva, havia d'imposar-se.

En 1'altre article esmentat, sobre Constanti Llonlbart, adnrirador i traductor
de Jacint Verdaguer, l'autor fa reviure 1'arnbient d'entusiasvre i d'adiniracio
envers Verdaguer sorgit a Valencia despres de la publicacio de L'Atlantida
i del qual foren anima T. I,lorente i C. Llombart, I'antor de Los fills de la
Morta-Viva i fundador del Rat Penat. Contribuf a aquest entusiasme el fet
remarcat per Llorente de l'adopcio dels plurals en -es per Verdaguer en un
temps en que al Principat predominava la grafia en -as. El punt essencial de
les relacions Verdaguer-I,lombart es l'autoritzacio per a la traduccio a la
llengua castellana del Canigo. La versio de Constants Llornbart, que arriba a
realitzar-se, no veic, Pero, inai la llum conrpleta. Les Iletres que ell resscnven
les vicissituds, encreuades entre arnbdos poetes, son conservades a la Biblioteca
de Catalunva i, amb els originals nranuscrits de I,lombart (conservats a Va-
lencia), han servit ode base per a aquest estudi.

28. Amb el titol de Glosses a l'ohra verdagueriana, Joan Fornell ha
publicat un assaig en el qual intenta d'aillar en la poesia de Verdaguer alguns
dels elements que determinaren o presidiren la seva creacio : el popularisme,
el sentiment religios i el de ]a natura, ]a tropologia, la historia i ]a ]legenda.

Per posar en evidcncia ]a importancia del factor popular (cap. i) 1'autor
comenta diversos exemples en els qnals Verdaguer aprofita o parafraseja tipus
o expressions de la poesia popular, fins i tot en' imitacions o glosses de poesies
cultes com el Cantic dels Cantics o sant Joan de la Creu. Horn podria fer
algunes observacions de detail a aquest capitol, a part que el terra ja ha cstat
tractat amb profusio per altres autors. Per exemple, horn dona com a derivada
de la corresponent popular inclosa en el cansoner de Bertran i Bros una
estrofa de La citara an;Plica. Confessem que no veicin prow clara ]a relaciu,
que es, en canvi, evident amb ]a corranda corresponent al dia rc) de junk- del
Roser de tot l'any :

aAigna de ]a near bevia
per l'amor d' un jovenet;
aigua de l'amor bevia:
coin mes bevia, mes set.'

(P. ]3ERTRAN I BROS:

Canyons y follies, Barce-
lona iSSS, 243.)

aA ]a font per aigua ani, aProvi tes aigiies un dia,
quan tanta en la near ne sobra ; oh Cor del bon Jesuset
mes la mar m ' ha vist sedent, de la mar l'aigua hevia;
i in'ha anegat en ses ones .' com mes bevia, mes sets

(SANT FR.ANCESC: La citara an . ( Roser de tot l'any,
gilica, qq.) dia io juny.)

Ens sembla ben clara la glossa o parafrasi de la poesia rl rastorcico de
sant Joan de la Creu en Lo Pastoret (titulat despres Sant Joan de to Crew en
dsser inclos al Sonfni de Sant Joan) de Verdaguer, la qual Cosa l'autor que
comentem sembla impugnar. Cal advertir, pero, una notable diferencia entre
les darreres estrofes d'amlidues composicions.10' En ]a de sant Joan do la Creu,

ro6. aF al cabo de un gran rato se ha encumbrado
sobre un 5rbol do abrio sus brazos hellos
v inuerto se ha quedado , asido de ellos,
el pecho del amor nruy lastinrado.'

(Cita de J. PORNRLL, pug. 16,)
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snalgrat apareixer la figura de la Creu-arbre, coin diu 1'autor, aquesta no te,

torn en la de Verdaguer, el caracter de mirador o atalaia des d'on Jesus recerca

l'anima escapola. Aquesta caracteristica podria esser reflex en Verdaguer

- coin ja advertfrem en un altre hoc - de la imatge continguda en el versicle 91

del Libre d'A7nic e Amat de Ramon Mull, ben conegut pel nostre poeta

•Entresenya•s l'amat a son amich ... e esten sos bravos per so que 1'abrac, e

enclina son cap per so que li do un besar, e esta en alt per so que•l puscha

.atrobar'. Advertim tambe que la versio que Fornell transcriu en el seu llibre

- coat totes les altres amb I'ortografia modernitzada - ofereix una variant

distinta de la publicada al Santini de Sant Joan, en els darrers versos de les

tres ultimes estrofes.

Al capitol segon horn estudia Verdaguer com a poeta inistic sobre el patro

o tipus definit per Menendez Pelayo, que exigeix d'aquell els caracters de

filosof i teoleg, la possessio d'un sistema de relacions entre el Creador i la

criatura, i' una personalitat complexa nomes explicable dins un ambient creat

per una llarga tradicio cientifica i literaria. Naturalment, per In impossibilitat

de 1'aplicaci6 de tots aquests factors al cas de Verdaguer, l'autor conclou que

en el nostre poeta existi Ines aviat un sentiment religion que no tin autentic

ntisticisme. Creiem un xic prennatur d'avansar afirlnacior.s tan concretes quan

encara no hall cstat perfectament aclarits tots els trees de ]a personalitat

verdagueriana, ni estudiada a fons tota la seva obra, a part que podem observar

que tambe scria dificil d'encabir sant Francesc o Jacopone dins 1'esquema

claborat pel gran poligraf, atent sobretot a la gran escola mistica castellana.

L'abundosa tropologia de l'obra verdagueriana, pouada principalrnent de

la natura, element retoric tan adequat al seu temperament pregonament hiper-

bolic, i In fusio de la historia i de la ilegenda en la mateixa obra son objecte

d'estudi en cls dos darrers capitols que contenen uns notables comentaris als

dos grans poemes epics vcrdaguerians.

29. Amb el titol Mosscn Cinto i la mtisica, mossen Francesc de P. Baldello

publica l'any 1953 una conferencia donada en coinmemoraci6 del cinquante

aniversari de la mort do Verdaguer.'°' Aquest caracter divulgatori no es obs-

«A un arbre ha pujat per si l'ovirava,

los brasos ha obert cridantla afligit

alli de dolor sa vida s'acaba,
mes, ay! to son pit cruelment ferit !'

(Sant Joan de la Creu, dins Lo Sonuii de Sant

Joan, ed. Illustracio Catalana, pag. 61.)

107. En tractar de la 3fisceliania Verdaguer ja hem esraentat l'estudi de Josse

VAUS sobre la influencia de Verdaguer eu els compositors de Catalunya. El niateix

-suggcstiu terra ha estat tractat per JOAN I,4ONGUE..RES en vin article publicat a la

revista «El Apostolado Franciscanon, XXXII (1945), 107-111: Jmportaneia dc la poesia

de Verdaguer en el renacitniento musical de Cataluna. Horn 11i reniarca la resurreccio,

per obra de les cannons populars recollides per Mila, Aguil6 i Briz, de 1'esperit de la

nuisica catalana que pugnava per alliberar-se de l'italianisnle decadent que imperava

aleshores. Despres de les genials composicions musicals de Clave, 1'obra poetica de

Verdaguer fou l'impuls i 1'estimul decisiu per a la creacib Wan estil peculiar de mu-

sica catalana d'alta espiritualitat religiosa, que no va atenyer el seu valor positiu

i veritableuient artistic fins a la fundaci6 de l'Orfe6 Catala i l'aparici6 de les com-

posicions de Nicolau, .la mes esplendent corona de la poesia de Verdaguer'. Inn

aquest article horn avalua fins avui en mes de mil dues-centes les composicions

musicals escrites sobre un text verdagueria.
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tacle, peril, perque hom trobi en aquest treballet, dins una concepcio arrodonida
i acurada del terra, un bon nombre de details noes i interessants . L'autor no
6s nou en el camp dels estudis verdaguerians, car, coin encertadament retreu,
abans del 1936 tenia en preparacio una extensa bibliografia musical vcrdague-
riana, que comprenia mes d'un miler de titols, els materials de in qual malau-
radamcnt desaparegueren en els atzars de In guerra civil.

En el present estudi I 'autor remarca I'afecte de Verdaguer per ]a cants
popular dignificada sovint en la seva rusticitat per les glosses o imitacions
del nostre poeta, coin en el cas del Not de la Marc o la Passi6. Estnenta ]'exis-
tencia d'algunes melodies originals de Verdaguer - que, per altra Banda,
1'autor opina que no sabia de solfa - : ]a dels sells Goigs a la Divina Pastora
i Cobles a la Mare de Dilu del Roure. En els capitols finals horn pondera la
forta atraccio que la poesia de Verdaguer ha exercit semprc sobre els nostres
compositors, especialment sobre Antoni Nicolau, amb el qual i amb el mestre
I Luis Millet, anima de l'Orfe6 Catala, Verdaguer forma una trilogia gloriosa
en 1'espiritualitat de Catalunya.

30. Formant el segon volum de la al3iblioteca Verdagueriana), aparcix el
mateix any 19c3 I'estudi de R. iGuilleumas Ramon Llull en l'obra. de Jaciut
Verdaguer, estructurat segons el segiient sumari : 1) El ]ullisnle en temps de
Verdaguer ; 2) La coneixensa de Ramon Llull per Verdaguer ; 3) La perso-
nalitat de Ramon Mull en I'obra de Verdaguer ; 4) I,'obra ]ulliana de Ver-
daguer : els Idilis y cants mistichs, e] Rose?- de tot l'any, les Flors del Calvari,
I's Perles del Llibre d'Amic e d'Amat ; 5) Ressons lullians ell in resta de l'obra
poetica de Verdaguer ; 6) Influencia de Verdaguer en el lul-]isme.

31. L'any 1954 Manuel de AIontoliu10" publica un article extens sobre
algunes caracteristiqties de la composicio literaria de Verdaguer, amb el titol
La genial imaohiaci6 de Verdaguer. En iniciar el treball qualifica Verdaguer
de poeta exfransiu, tendint a envair el cosmos anlb la projeccid del sell jo, con-
trariament al tipus de poeta atractiu que acumula i filtra en ell tots els esde-
veniments exteriors. En el cos del treball es detura especialment en 1'estudi
de la inlaginacid del poeta i analitza en dos apartats in conccpcid i I'execucid
de L'Atldntida.

En el primer remarca coin Verdagter degue fondre en el scu poema - i no
ho Mu semprc massa encertadament - tota una serie d'elements heterogenis
tradicions gre,,ucs, llegendes crudites provinents de les croniques, tradicici bi-
blica, In histbria del descobriment d'America i impressions personals de la ]luita
de les forces de ]a natura, i conciliar, a la vegada, ]'enorule contrast entre
les dues concepcions de la divinitat tan oposadcs coin in del paganisme i la
del cristianisme. En oposicio amb la eoncepcid classiea del poema epic L'Atllin-
tida to coin a autentie heroi no pas un personatge definit i concret, sind el ink

n,S. Anil) motiu de ]a conunenloracio de la prinlera data jubilar verdagueriana,
\IANuel. Dr, AIONTOI,IU dona una extensa conferencia sobre el terra Un rellacinliento
literario y an poeta, defensant la interconnexio de la renaixenSa de la lleugua i la
literatura catalaues i de I'aparici6 del poeta Verdaguer, fruit i a la vegada estfnlul
suprenl d'aquell nlovinlent de resurreccio literaria. Posteriorulent, aquest treball fou
publicat a Ia aMemoria,, de la Asociacion de la I'rensa corresponent a ]'ally 1945,
pags• 55-6,5. I'll estudi del niateix autor sobre el p,,enla Canigd apareix en el numero
dedicat a Verdaguer per la revista de Barcelona uCristiandad», minis . 203-204, setenl-
bre 1952, pigs, 316-318.
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canviant de tots : la Natura, Hercules no essent-ho sing en taut que les repre-

senta o personifica. Aquest fet posa en durissiiua prova la itnaginacio del

poeta, obligada a mantenir el Inateix sostingut tematic al llarg de tot el

pocina i enscnts a dollar a aquest la varietat i el movinlent necessaris per a

no deixar decaure l'interes.
A la segona part del treball, Mlontoliu remarca In rictuesa del llenguatge

figurat de L'.Itldntida i transcritt i coutenta passatgcs escollits, classificats

scgons els grups en quC la preceptiva tradicional divideix els artificis i recursos

del llenguatge ret6ric.109
31 Consignem, finalinent, que Octavi Saltor ha alnpliat el sell article

El rnisticisnte francisca de mosshn Cinto'1° en l'extens treball El franciscanismo

de mosc`n Jacinto 1erdaguer."1

ROSAI,IA GUILLEUMAS

Barcelona

In9. I'ntre els estudis de menor interes o extensi6 publicats sobre I'obra de Ver-
dlaguer esnlentent els segiients RAN16N PARES, La poes£a de Jacinto Verdaguer,
BR! BLB, XXIV (1945), 369-386 ; LLOREx4 RIBER, Jacinto Verdaguer, poeta epico,
BRAE., XXIV (1945), 353 ss. (publicat tambe dins la cMemoria )) de I':Asociaci6 de la
I'rensa (1945), 138-147, i, encara, dins la cColecci6n 0 crece o nntereo, vol. XL (Madrid,
.Ateneo, 195222), 34 pags.) ; GUILLERMO DIAZ-PLAJA, La geograf£a podtica de Verdaguer,
BRAE, XXIV (1945), 387 ss. ; Al. DIoLINA, De Hyacinths Vcrdaguerii Canigonc
poemate, uPalaestra LatinaD, Barcelona, desenibre 1946, gags. 143 s. ; CHARLES BACBP,
Verdagucr et Ic Roussillon, «La '1'ramontane)), maig 1945, gags. 77-82 ; MANUEL DURAN,
,1cl(alitat do Jtosscn Ci11to, uPont Blau)), I (1952-53), gags. 18-ao ; RAMON XURIGUERA,
La prosa de Verdaguer uPont Blau)), II (1954), pigs. 2-4. (En aquest darrer article bout
fa algunes remarques interessants a la prosa verdagueriana, a la qual reconeix la su-
prema habilitat de conciliar ]a prosa classicista amb la popular, cosa que li comunica
una extraordinaria frescor alhora que una gran noblesa de to. Entre altres c:arac-
teristiques dignes d'esment cita la verbalitzaci6 de substantius, tan cara a Mull,
i el sorprenent encert atub que Verdaguer empra els sufixos de derivaci6, una de
les fonts mss abundoses per a 1'enriquiment del lexic.)

Ito. cEl Apostolado hranciscano)), XXXVI (1953), 105-107.
111. eFstudios Franciscanos)), LIV (1953), 393-418.
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