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VERDAGUER

2002:Parlaments a l'Espluga de Fr. i a Vimbodi

II

Enguany se celebra el centenari de la mort de Jacint

Verdaguer, conegut a Catalunya com Mossen Cinto. Iamb aquest

motiu es reedita la seva obra, es fan estudis nous sobre els temes de

la seva poesia i els episodis de la seva vida, i es posa de relleu la

importancia que realment te com a escriptor per a tot el mon i com a

simbol per al nostre pais.

AI seu enterrament, a comenc;aments de juny de 1902, va

acudir el poble de Barcelona i de bona part del pais : 100.000

persones s'ha calculat que eren al cementiri de Montjuic

acompanyant-ne la despulla. Barcelona en tenia poe mes de

500.000. Pensem com era de dificil aplegar 100.000 persones el

1902. Pero el fenomen Verdaguer estava en marxa. Ho estava

tant,que el poble el tenia com el seu poeta directe i eximi, i a partir

d'aquell moment es van elevar monuments a la seva memoria, i

potser comptariem amb els dits de la rna els pobles de Catalunya - i

fins de fora -

que no disposen d'una placa, un carrer, una escola, un

esbart, una font, dedicada a Verdaguer.

Qui era Verdaguer? Els retrats fotografics 0 pintats que

ens en queden el defineixen com un home de mes que mitjana

estatura, de cara ampla , barres quadrades, nas recte , ulls

enfonsats, boca ferma, d'aspecte fort, com a bon descendent de

pagesos. Amb un fort temperament, que trague ala superficie quan

II
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Ii va convenir ,des de jove. Amb un caracter apassionat , un poe

sanguim.

Va neixer a Folgueroles, molt prop de Vic, l'any 1845. Un

poblet molt xic, pero en aquell temps totes les poblacions tenien pocs

habitants: Barcelona, quinze anys despres, el 1860, tenia 190.000

hab. i la segona poblaci6 de Catalunya era Reus, amb 27.000

Va viure exactament cinquanta. -set anys i va mom de

diverses complicacions afegides a patiments passats .basicament per

la tuberculosi. Va deixar una llarga llista d'obres en vers ,i algunes

en prosa. Es el princep de les lletres catalanes i possiblement el mes

tradurt a d'altres llengiies. La fama de Verdaguer ha arribat als

mes llunyans parses i en el seu moment dona a coneixer a tot

l'univers una novetat : la llengua i la Iiteratura catalanes existien.

Cent-cinquanta anys enrere, dir pages era dir pobre. I, a

mes , ignorant. La seva familia era camperola, en el sentit qua vivia

al camp ... pero els seus pares no eren ni del tot pagesos
- el pare feia

de picapedrer- ni molt pobres ni gens ignorants. De fet, va ser la

seva mare qui va ensenyar les lletres al tercer dels seus vuit fills,

Jacint. En un temps que al camp la dona soIia ser analfabeta,

aquesta data es significativa.

Foren vuit germans , vuit boques per mantenir . Les

families tenien molts fills, pero se'n morien a grapats . Verdaguer

va conviure al cap del temps amb tres altres germans; per mort del

qui el precedia, ell queda segon , i fou destinat al seminari . No

direm que fos inevitable, pero un dels fills soIia estudiar per aquest

sistema mes que els altres . 0 capella 0 music.. A la Catalunya

n
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central i vers Osona i les terres gironines molts fills segons feien

musica -penscm en les cobles -

0 feien cap al seminari : en absencia

pertinac de vocaci6 potser no hi guanyava la qualitat sacerdotal,

peri> almenys un membre de la familia era alimentat i mstruft

De Fogueroles a Vic hi ha una caminada a peu de cine

quilometres .. El petit Verdaguer, a 10 anys, ingressa al seminari, en

regim extern, dorm a casa, doncs. Hi romandra estudiant fins als 25

.El1870 sera ordenat sacerdot.

Dins el seminari llegeix molt, a banda d'estudiar, i agafa

afecci6 a la poesia, les llegendes, els poetes llatins i els classics

castellans. Fa amistat amb el condeixeble Jaume Collell , que sera

tambe poeta.

II

Per ajudarse en els estudis, perque cal pagar quelcom, als

divuit anys entra de preceptor ,fora de les hores lectives del

seminari, en un mas del rodal, can Tona, on fa repassos als nens de

la casa. Com que ja la seva mare li havia ensenyat rondailes i contes

populars, ell els rete, i n'apren de nous, amb els mossos i els pastors

del mas, als quals ,
a canvi de fer-los recitar les rondailes i refranys,

guardava els ramats a estones. L'educaci6 absorbida des dels llibres

es completa doncs, com solia passar., amb tot allo altre que el

magisteri de la convivencia amb gent del poble afegeix: mestresses,

mosses de servei, pastors, pagerols, herbolaris i trementinaires li

ensenyen els menuts details del camp, les tradicions i llegendes que

havia segregat el pas de la cultura oral per moltes generacions.

Aquest tresor es invaluable per a ell, i el conservara i n'adollara les

essencies alliarg de la seva obra.
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II

Aquests relats populars l'inciten a compondre alguna poesia,

que mes endavant seeran batejades de "jovenivoles". Pero l'ambient

del seminari ,i de Vic, i del camp, no era prou per a ell. Feia pocs

anys que s'havien reinstaurat els Jocs Florals de Barcelona,

concursos de poesia que van constituir un dels puntals del que s'ha

anomenat Renaixenca Literaria, que recuperava la llengua i la

literatura ,de bracet amb els entusiasmes del Romanticisme i el

conreu de les tradicions. EI Romanticisme , amb l'exaltacio de la

historia, molts cops llegendaria, i del sentiment de terra, era forca

viu a meitat del segle XIX.

II

Verdaguer te la secreta esperanca de poder establir contacte

amb el "mon de les lletres", coneixer Barcelona i els seus ambients.

Pero un jove versificador de dinou anys de comarques i encara amb

poca nocio de quina poesia definitiva volia fer, nomes es podia donar

a coneixer guanyant premis als Jocs Florals. I als seus vint anys

guanya dos premis, no pas dels grossos, als Jocs Florals de

Barcelona, i - anecdota molt repetida: es presenta a rebre 'Is vestit

de pages, amb gec de vellut i barretina. Aquella figura atletica , que

feia versos en un catala ple de forca , que mirava amb fermesa, va

causar impressio en els mitjans culturals barcelonins. Pensem que

per a la Renaixenca qualsevol simbol de catalanitat era values, i els

aspectes rurals encarnaven, per a molts, les essencies de la patria :

el teatre que es fara ben aviat a Catalunya pren el tipisme com un

dels elements centrals Pitarra, amb els seus drames que

arrosseguen tant de romanticisme n'es el pal de paller : Les Eures

delMas, ElPubill., etc.

-
. --- ----- -- .-
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Alguns dels mes importants personatges vinculats als Jocs

Florals van endevinar que aquell jove seria aviat un poeta granat. I

ja esperaven el moment que se'n vingues a viure a Barcelona, potser

a ampliar estudis ,com feien d'altres en ordenar-se.

Mentrestant, Verdaguer abandonava la poesia d'imitacio

popular dels comencaments perque Ii bullia a dins el desig de fer un

poema epic. Un poema descriptiu i grandios, basat en el mitologic

continent de l'Atlantida, la terra que ocupa l'actual Ocea Atlantic.

Segons les, llegendes gregues, aquell continent, poblat pels Atlants,

uns gegants, va enfonsar-se donant lloc a l'ocea Atlantic. Verdaguer

no sabia com donar-li forma narrativa, i per aixo aquesta idea

l'anava madurant mentre escrivia altres poemes i el seu nom

s'estenia i enfortia malgrat la seva joventut. De fet feia anys que hi

pensava, i el poema va bullir dintre seu vint anys. Ja en 1866 havia

compost un poema sobre Cristofor Colom que mes endavant

barrejaria amb els temes de l'Atlantida. Es a dir, finalment el tema

dels dos continents compondria el cos del poema.

Dos anys abans d' ordenar-se, el1868, envia als Jocs Forals

,sense exit, un poema l'Atlimtida enfOnsada i Espanya naixent. La

forma de la futura Atlantida tanmateix., anava prenent empenta.

No l'enllestiria en la forma darrera fins a 1877 .

Verdaguer ,fos quina fos la Ilargaria dels poemes que feia, 0

quin tirat tinguessin, els treballava a fons, i les pagines manuscrites

que ens en queden son plenes de correccions i ratllades i

substitucioins.

El 1870 es ordenat capella.
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II

Ara , sense abandonar del tot les poesies curtes ,lleugeres,

ni la deria epica dels grans poemes, compondra molta poesia

religiosa. L'envien de vicari en un poblet, Vinyoles d'Oris, per dos

anys, i el somni d'anar a Barcelona encara no s'acompleix. AI poble

Verdaguer , influit per la relacio amb Collell , per Torras i Bages,

altres representants eclesiastics i alguns seglars molt partidaris de

la defensa de l'Esglesia, que llavors era un poder amenacat pel

laicisme ,escriu i publica molta poesia devota 0 religiosa. Com per

exemple, Sant Francese s'himoria 0 Flors del Calvari. 0 Cancons de

Nadal.

II

Cal dir que Verdaguer se sentia ,com sacerdot novell, ple

d'entusiasme apostolic i creia que la defensa de l'Esglesia era

urgent. En parlava molta part de I'estament religios i els periodistes

mes conservadorament catolics . A Espanya s'havia produit el

destronament d'Isabel II i despres d'una regencia dels militars, els

politics comencen la recerca d'un altre rei que no fos Borbo, ve

Amadeu de Savoia, que abdica aviat i s'instaurara la primera

Republica espanyola, tambe de curta durada. Els republicans, el

laicisme i els primers anarquistes son una novetat inquietant en

una Espanya tradicional. Verdaguer escriu d'una banda impulsat

pel seu propi i personal fervor pero de l'altra en defensa de

I'Esglesia, dins un moviment que buscara renovar el sentit cristia,

vaticanista . En un carta al seu amic Collell li diu : "les bregues

polftiques han de ser un espero per fer-nos treballar per l'unica

unitst, que es la religiose".

II
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El 1874 se Ii declara una estranya malaltia que podriem

catalogar d'anemia cerebral: te 29 anys. No es mortal, perc li cal

enrobustir-se : no obIidem que s'esta esforcant molt preparant la

versio de l'Atlsntids. Decideix posar-se en mans de metges de

Barcelona, i Ii recomanen aires de mar. Un eclesiastic ,que coneix

el marques de Comillas, propietari de la Companyia Transatlantica,

fa les gestions perque entri de capella en un els vaixells de l'empresa

,per a la ruta Cadis- l'Havana. Navega, doncs, fent nou viatges, de

1873 a 1876. El contacte amb el mar el fa recuperar, i al mateix

temps Ii permet acabar el llarg poema l'Atlsntids. en versio

definitiva, El dedica al marques de Comillas, el seu benefactor.

Antonio Lopez i Lopez encara no era Marques de Comillas.

Es un cas tipic de persona que sap fer negocis. Nascut a Comillas ,

Cantabria, perde el seu pare quan tenia dos anys. De ben jove,

emigra a Cuba, on feu una gran fortuna dedicant-se al transport

maritim d'esclaus negres. El1852 crea una companyia constructora

de vaixells ,sempre a Cuba. Aixi comenca la que seria vint anys

despres la Companyia Transatlantica Espanola. El 1856 compra la

casa coneguda com Palau Moia, el jardi de la qual al segle XX seria

els magatzems Sepu. La compra als Vidal-Quadras, fabricants

textils i tambe indianos. Quan rebe el titol de marques , ja tenia el

seu palau.

El marques ofereix a Verdaguer de dir una missa diana a la

capella del seu palau. Durant 18 anys Verdaguer fou capella de la

casa.

II
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L'Atlsntida, enllestida ja, fou premiada el 1977 als Jocs

Florals i la fama de Verdaguer va creixer espectacularment. Es va

traduir a diverses llengiies immediatament. Tenia tot de

reconeixements, el van fer academic, i Mestre en Gai Saber, mena de

corona poetica.

Pero no abandonava, es dar, la poesia religiosa. Es

decantava ara vers la mistica, la unio amb la divinitat mes que no la

poesia devota. Idil.lis i CantsMistics, constitueix un els eixos basics

de la seva poesia religiosa. Comencava, en plena temporada d'exits i

de gloria, una insatisfaccio interior, una intencio de crisi.

Atencio perque despres de I'Atlsntids Verdaguer no deixara

els intents de continuar amb la poesia epica, de grans gestes, i

alternara aquest estil amb la poesia religiosa que l'haura

d'acompanyar en totes les seves epoques.

Mentrestant se celebra el mil.lenari de Montserrat i

l'esglesia catalana s'hi aboca. Verdaguer entra en el programa que

es proposaven de dur a terme de recristianitzacio i renacionalitzacio

de Catalunya. Les csncons i llegendes de Montserrat, publicades el

1880 ,
recullen tot el que entorn de la Verge i de la muntanya havia

anat escrivint, com el Virolai, la Llegenda deMontserrat (, que conte

la historia de Fra Gari) i La mort de l'Escola, per exemple. its a

dir, en Verdaguer cristal.litza la consciencia dels simbols de la terra

- i Montserrat es sense dubte un dels simbols de Catalunya , no

nomes la Moreneta, sino la muntanya mateixa, una de les mes

estranyes del mono I naturalment, l'altre simbol que es el de la
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II

identificaci6 amb la devoci6 del poble. La vinculaci6 verdagueriana

amb Montserrat fou fortissima.

Verdaguer comenca a pensar a compondre un altre poema

epic, pero referit no a un continent de roques,mars embravides i

cataclismes sino a la historia de Catalunya, la historia dels

comencaments dels comtats catalans, amb personatges reals i tambe

llegendaris . EI sentiment de patria i les reivindicacions catalanes,

que eren reflex de la sensaci6 d'estar frenats perMadrid, que encara

dura , el fa estar atent a fets com per exemple el Memorial de

greuges, 0, document de queixes i al mateix temps de propostes

regionalistes i un xic federalistes, presentat per personalitats

catalanes al rei Alfons XII e11885.

EI 1883, el Marques de Comillas el fa almoiner de la seva

casa: la seva missi6 era atendre les necessitats de families pobres 0

amb malalts, inscrites en un registre que l'almoiner regulava ..

_ Aquest lloc d' almoiner el tenien les cases nobles i generalment era

carrec exercit per un religi6s.

No ha de patir, doncs, per la seva situacio economica. No es

del tot un sacerdot com un altre, perque no esta inserit a cap

parroquia: Verdaguer te obligacions pastorals extraparroquials, a

casa dels Comillas. Noel lliguen pas massa, i aixo li permet de fer

excursions pel Pirineu per recollir materials per al seu poema

Canig6, materials que,entre d'altres finalitats concretes, tenen la

d'engruixir el seu arxiu de dites populars, llegendes, aspectes

fantastics relacionats amb el Pirineu, des de Navarra al Cap de

Creus.



74

I s'aboca de ple a compondre el poema. Ganigo sera el poema

epic de la Catalunya comtal, amb elements llegendaris , i al mateix

temps una oda a la cristianitzaci6 del Pirineu. A diferencia de

l'Atlsntida, aqui el tipus de vers es molt variat, de mida i forma

diferents, amb cancons intercalades i un aire narratiu mes prop del

lector.

Som de ple a la tercera part del segle XIX. EI 1884

Verdaguer fa viatges per Europa, fins als Parses escandinaus i

Russia, i Hongria. Despres relatara aquests viatges amb una prosa

descriptiva magnifica, que l'acredita d'envejable cronista de viatges .

Dos anys despres completa un dels seus desigs : la visita a

Terra Santa. Trepitjar Palestina i els Sants Docs fou una

experiencia trasbalsadora. Li va canviar la vida. Ell, que era celebre

, reconegut, estimat per tothom, fa una mena de neteja interior,

comenca a pensar de manera exclusiva en el patiment de Jesus i en

el patiment del genere huma, en els pobres, que ja ajudava des del

seu lloc d'almoiner, i decideix , en una accentuaci6 del seu sentiment

francisca, ajudar encara mes, transformant la seva experiencia

mistica, d'uni6 amb la divinitat, en experiencia ascetica, en sacrifici,

un sacrifici que comenca per exigir-se mes a ell mateix. En una

carta al seu amic Collell diu
"

...he vist passar d'un a un mas

quaranta anys,i de tots estic avergonyit. Gada dia mes desagradat

del mon i mes agradat de Deu !". La seva crisi es manifesta en un

augment de les almoines i en extralimitacions en aquest terreny : els

administradors del marques s'alarmen, tant mes que no sempre els

II
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qui sol.Iiciten els ajuts son veritablement necessitats, sino que s'hi

introdueix algun vividor.

AI mateix temps, relaciona d'una manera obsessiva el

patiment dels desheretats amb la presencia del Mal que es el

Dimoni, i aquest dimoni cal foragitar-lo. En aquell temps es

practicava per part de diversos reIigiosos 1'exorcisme, que era

l'aplicacio d'oracions i invocacions especials , amb un ritus concret,

per fer fugir els dimonis del cos dels posseits. L'Esglesia d'avui es

molt prudent abans de determinar si una persona esta presa pel

Diable i de prescriure 0 autoritzar els exorcismes , pero en temps de

Verdaguer es practicaven en determinats casos. Es continuava amb

creences ingenues, quelsevol hermorragia, convulsions, tremolors,

desmais ,podien ser atribuits al dimoni, que ocupava el cos

d'aquelles persones. Verdaguer es relaciona amb gent no sempre

documentada que esta en la frontera entre exorcisme i espiritisme.

Per altra banda, comenca a rebre la influencia d'un grupet compost

d'una vidua, la senyora Duran ,
i les seves £illes, totes les quals

tenen entrada ,per decisio de Verdaguer, al Palau. Es una influencia

doble perque elles el tenen quasi per un sant miracler i ell els dona

la confianca que donaria a la familia mes intima.

El marques de Comillas , assabentat en primer lloc dels

excessos en les almoines i segonament de les estranyes amistats que

el zel de Verdaguer Ii feia freqiientar, el fa fora de la casa, el

destitueix del seu carrec. Alhora, avisa el bisbe de Vic, el doctor

Josep Morgades, del qual depenia ,
i el seu superior el crida i el

destina al Santuari de la Gleva, prop de Vic, on resideix dos anys

(1893-95) amb prohibicio de sortir-ne. Durant aquells dos anys la
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seva actitud es doble :' d'una banda torna a escriure: amb regularitat

i compon poesies religioses de gran abast, com Roser de tot l'Any i

Sant Francese, que son excel.lents mostres . De 1'altra banda

l'oprimeix tothora la sospita que el tenen vigilat i que acabaran

tancantlo en un asil 0 en un manicomi.

L'any 1895 , trencant el compromis subscrit amb el bisbe,

s'escapa. Abandona la Gleva i torna a Barcelona, on es refugia a

casa de la viuda Duran. El bisbe de Vic avisa el de Barcelona i tots

dos ala policia. Hom ha comentat modernament , del dret i del reyes

,aquest rigor episcopal . En un moment el gran poeta de Catalunya

passa a ser un perseguit: la policia el troba, pero no el dete. Ell, que

havia comencat a escriure els poemes de Flors del Galvari comenca a

passarne un . Aquell mateix any, dos mesos despres de la fuga, el

bisbe el suspen a divinis, es a dir li retira la llicencia de dir missa i

de consagrar.

Tot Barcelona se n 'assabenta i la premsa , com semblava

inevitable, en fa un gran plat.

No nomes es la premsa , a 1'hora de donar la noticia ;

Verdaguer, que se sent acorralat, sobtadament empobrit, i denunciat

, reacciona i envia a la premsa una serie d'articles, molt ben escrits,

pero combatius , sense gens d emansuetud, ans al contrari, violents,

que seran recollits en dos aplecs : En defensa propia i Un sacerdot

calumniat.
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EI tacte de la jerarquia eclesiastica i les negociacions amb el

poeta, que es va retractar de totes les seves actituds violentes, van

fer que li retornessin les llicencies, es a dir, que podia celebrar. EI

van assignar a la parroquia de Betlem , precisament davant el palau

del marques! Pero no tenia assignaci6 economica, encara que

nominalment era un beneficiat. Va acabar acudint com un capella

mes, a tots els enterraments que podia aprofitar per aconseguir

algunes monedes. Verdaguer es realment pobre, pero te una certa

pau interior ,i encara escriu i publica noyes obres, com Santa

Eulalia, sobre la patrona de Barcelona, i Eucaristiques i Flors de

Maria.

La tuberculosi es ja diagnosticada en fase inicial, pero en

aquell temps podia avancar rapidament.Verdaguer passa una breu

temporada al Montseny on compon Aires delMontseny, poemes on el

sentiment de la terra, un sentiment molt viu , s'ajunta al misticisme

religi6s. Faltava un any perque empitjores greument el seu estat de

salut i mentrestant Barcelona estava dividida a proposit del "cas

Mossen Cinto Verdaguer", i l'afer es va polititzar, de tal manera que

es donava el cas que gent de dretes i de missa estaven contra

Verdaguer, perque el consideraven un rebel a la jerarquia religiosa,

i gent d'esquerra i fins i tot ateus ,jugaven a favor seu .perque el

consideraven un esperit lliure.

Aquests darrers tres anys de la seva vida funda la revista Lo

Pensament Cataia i en dirigi una altra, La Creu delMontseny
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El 1902 ,any que seria el de la seva mort, encara presidi

diversos Jocs Florals i sessions academiques.

L'ajudaven a viure, ell que no tenia recursos ni benefici, les

aportacions d'algunes persones pero no creguem que pel fet que era

el gran poeta de Catalunya la gent anonima contributa al seu

manteniment. Ls aportacions que rebia eren intereessades, de

persones que esperaven treure'n profit politic 0 social . Hi ha llibres

que expliquen aquestes miseries. Miseria i tristor es la que,

pesonalment, experimenta Verdaguer, amb poques perspectives de

rehabilitarse socialment.

Verdaguer, establert com a Poeta de Catalunya. veu com el

temps avanca i mentrestant , es d6nen a coneixer altres poetes , com

Angel Guimera , tambe autor teatral , i Frederic Soler, conegut com

Serafi Pitara. S'inicia el moviment artistic , urbanista, i tambe

literari, del Modernisme. El temps de Verfdaguer es el del

l'Exposici6 Universal de 1888 ,amb la creaci6 del modern Pare de la

Ciutadella, on queden alguns edificis de l'epoca. En el seu temps el

jove Gaudi construeix a Barcelona, el Palau Guell i el Pare Guell, i

comparteix protagonisme amb Domenec i Montaner i Puig i Cadafalc

. Rusifiol fa les Festes iteraries de Sitges, i Pompoeu Fabra publica

el Ensayo de Grsmetics del Catalan Moderno. Picasso havia arribat

a Barcelona.

En politica catalana va veure apareixer el Centre Catala, la

Lliga de Catalunya, la Uni6 Catalanista, el Centre Nacional Catala

I la Lliga Regionalista. Fou contemporani dels escriptors Emili



79

Vilanova, Maria Vayreda, Nards Oller, Raimon Casellas, Joaquim

Ruyra, Josep Pin i Soler, Apel.les Mestres, i d'altres ...

Som a la primavera de 1902. Verdaguer havia escrit una

carta a Apel.les Mestres, expresant la seva tristesa.
" M'he tancat en

un cereal de ferro i vaig donant voltes i voltes sense sortir-me de 10

mateix
a

Ell volia editar tota la seva obra completa, en forma de

col.leccio , pero ja no va poder. A l'abril va haver de fer llit. Tenim

informes d'un metge que l'havia examinat temps enrere : Hube de

abrigar sospechas acerca de la sanidad del pulmon derecho; el

vertice de ese pulmon no se encontraba bien; transmit! mis dudas a

algunos compaiieros de informacion y tampoco quedaron tranquilos"

La primavera de 1902 fou freda ,de pluja i vent.Arribada la

Quaresma ,mossen Cinto observa un dejuni rigoros i mes durant la

Setmana Santa, contrariament al que fisicament Ii convenia. AI

marc.en una carta a Anton i Busquets i Punset, fidel arnic, diu :

"estic sclspurst, no tine ni mica de delit, el cap me Ilsquejs com maio

Tardo a ncar-me al llit, ben segur que /a nome n 'alcer«mes".

Busquets el visita i descriu l'estat de Verdaguer en uns

versos:

Trist imalaltis, davant de la taula

de Ilibres voltat, la testa acotada...

los ulls enclotsts, la cara afinada,

delmartiri elpes hi ha deixat bon rastre !

IaqueJJ frontgegant com s'ennuvolava!
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II

Malgrat trobar-se malament, tossint continuament, cansat

terriblement, encara anava a dir missa i aprofitava les propines

d'algun enterrament.

Vivia al pis de la familia Duran ,al carrer d'Arago,

concretament d'Empar, la filla de l'antiga viuda Duran. Tenia una

cambra tan petita que nomes feia dos per dos metres, lloc per un llit,

un penjarrobes i una tauleta de nit. Fosca, insalubre, els metges

decretaren que fos traslladat a una altra sala mes lluminosa.

EI 31 de marc "La Vanguardia" donava la noticia que

Verdaguer estava malalt de gravetat L'endema hi insistien tots els

diaris. A partir d'aleshores la malaltia de mossen Cinto sortia

diariament a la premsa, la febre que tenia, les analisis que li

feien,les exploracions dels millors metges, Turro, Rodriguez Mendez,

Robert.

Quan Verdaguer va saber que desvetllva tant interes, i que

a la porteria de la casa el barcelonins s'aturaven a signar en els

plecs de paper que hi havien posat, va exclamar :"com mes petita es

la nou mes remor mou !"

I arribem a Vil.la Joana. - Mossen Cinto va passar les

darreres setmanes de vida a Vil.la Joana, edifici gran, d'aquelles

torres de la burgesia de finals del segle XIX que s'estenien de Sarria

amunt, cap a la serra.: Un Sarria que, com Gracia, era encara un

poble . De fet, Vil.la Joana era propietat de l'alcalde de Sarria

senyor Miralles el qual la posa a disposicio de Verdaguer a peticio

d'amics influents del poeta obeint el consell dels metges que,
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malgrat els alts i baixos de la salut del poeta, veien que empitjorava

; tuberculosi, infeccions intestinals, febre continuada.

Aixi,doncs, Verdaguer fou traslladat en un carruatge

especial , seguit d'un altre faet6 on viatjaven la familia Duran i un

infermer que li havien posat de servei ,i que ell estimava molt, Josep

Tarradas.. Tots aquests details es troben en un llibre sobre els

darrrs dies de Verdaguer escrit per Josep Pereiia.

Encara que molta gent trobava excessiva la relaci6 del

poeta amb la familia Duran, el cert es que aquestes dones, de primer

la mare.despres les filles , i les families llurs, van estar sempre al

costat de Mossen Cinto, en tot el seu calvari. Mentre ,per altra

banda, el segon marques de Comillas i el mateix bisbe de Barcelona

van fer poe, ben pOC.

Arribats a la finca,Verdaguer fou portat a la capella de la

casa, on resa. Despres es fica alllit. Alli estava a carrec del metge de

Sarria i dels de Barcelona que sovint el visitarien, a part de

l'infermer. I un mosso d'Esquadra a la porta d'entrada .

La salut de Mossen Cinto tingue alts i baixos, a estones

semblava iniciar-se una recuperaci6, pero tornava a recaure : ara, el

contacte amb la muntanya, l'aire sanitos, la llum i espai de la casa,

la vista de les muntanyes de Montserrat que des d'alli podia albirar,

eren positius. Rebia visites, i parlava mes i amb mes aire tranquil

que no abans. En tot cas, la resignaci6 substituia l'abatiment.

A finals de maig la sitauci6 social a Barcelona era greu ;

s'anunciaven vagues , la reina regent Maria Cristina preparava la
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coronaci6 d'Alfons XIII, llavors un nen. Mossen Cinto no apareixia 0

ben poe, als diaris.

Pero era visitat diariament pel metge de capcalera de Sarria

,1 sovint es feien consultes a carrec d'eminents doctors , com

Esquerdo, i Roura. Ara apareixia la debilitaci6 del cor afegida a la

feblesa del pulm6 i la infecci6 intestinal- en un temps que els remeis

no eren els d'ara . EI pronostic era cada vegada mes pessimista.

Llavors els metges manaren que les instal.lacions de la casa es

disposessin com si es tractes d'un sanatori.

Les visites es restringiren, pero aixi i tot va comencar un

ball entorn del testament del poeta; grups interessats feien pressi6

per aconseguir els drets d'edici6 de les seves obres. De fet en el

primer testament nomena marmessors una serie d'editors i homes

de lletres ,respecte de les seves obres, mentre que la biblioteca seva

la deixava al Seminari Conciliar de Barcelona. Pero havia estat un

tetament preparat ,i a ell no el satisfeia. Despres ,la vigilia de la

mort es decidi a fer un darrer testament ,molt d'urgencia i dramatic,

canviant els marmessors, deixant la biblioteca principalment al

Seminari de Vic i a la familia Duran , als quals deixa tots els altres

bens.llevat d'una part per a la seva germana.

Entrem al juny ; mentre arriben ajuts economics de gent

rica i de la mateixa reina -mil pessetes-( prop d'un mili6 d'avui ), i

de l'Ajuntament de Barcelona, els metges el fan extremaunciar. La

seva germana Francisca ve de Folgueroles i s'instal.la a la casa.

II
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L'empitjorament fa que l'alcalde de Barcelona i altres

personalitats no parin de fer viatges a la Vil.la Joana. La premsa

torna a donar noticies diaries de Mossen Cinto . Imaginem quin

davassall de notes s'haurien divulgat cada hora si hi hagues hagut

radio i televisi6. La gent de la ciutat parla en totes les converses de

mossen Cinto.

Prohibides del tot les visites, la debilitat del malalt era

extrema. EI pulm6 totalment imflamt, el cor a penes batent, les

carnes nafrades per manca de circulaci6. Tot eren suposicions i

rumors; per damunt de tot, planava un sincer interes de la

ciutadania per la salut del poeta. Aquest , Verdaguer, mai no va

queixar-se, deixava anar de tant en tant el mot Jesus

EI dia 10 de juny a la tarda, Verdaguer avisa el seu

infermer, Josep Tarradas que havia de comunicar quelcom a

l'alcalde de Barcelona ... despres va repetir tres vegades el nom de

Jesus, seguit (potser no s'entenia be) del verb empareume i es va

quedar respirant lentament amb els ulls fixos en la finestra. Un

membre de la familia Duran crida llavors el mosso d'esquadra de la

porta que anes a avisar el rector de Sarria. No fou a temps de

trobar-lo conscient. Jacint Verdaguer i Santal6 mori arnb el cap

repenjat sobre l'espatlla de l'infermer. Cap metge, cap sacerdot ni

cap familiar en aquell moment, tres quarts de sis de la tarda .

Rapidament es feren els preparatius : l'Ajuntarnent de

Barcelona disposa la capella ardent al Sal6 de Cent. Mentre,

s'arnortallava el cadaver amb l'habit de Sant Francese, una de les
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grans devocions de Verdaguer. l'habit s'ana a demanar al convent

dels caputxins de Sarria.

A moltes botigues de Barcelona, tancades el dia de

l'enterrament , hi figuraven retols : tancat pel traspas de l'insigne

poeta mossen Jacint Verdaguer.

Que havia mort segons ell imaginava i tal vegada volia

amb Jesus: de fet, en l'obra Flors del Calvari ho havia versificat :

Seas terrenal conhort en ma agonia,

d'smics i deparents abandonat,

abandonat com vasmom voldria

amb vostra Creu dolcissima sbrscet .


