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APROXIMACI~ A VERDAGUER 

Amb més bona voluntat que resultats positius, es va commemo- 
rar l'any passat (1986) el centenari de la publicacid de Canigó, el 
poema de Jacint Verdaguer que assenyala una fita estel.lar en la bio- 
grafia de l'autor i la histiiria de la literatura catalana contemporhnia. 

Curiós i iamhtic desti el de Verdaguer, aqueix personatge mal- 
fadat que wnegué en vida els afatacs mes llagoters i les ires més ence- 
ses del seu propi context social, i que per a la posteritat esdevenia, 
per una banda, un d'aquells autors que cal citar pero que no cal Ilegir, 
i, per una altra banda, un dels poetes que m 6  materials han aportat 
a la poesia popular, no sols de CataIunya-Principat, sino de tot el 
conjunt dels Paisos Catalans. Un material ja fet anbnim, desprbs ja 
d'un nom propi i deixat a merck de la gent. Els catalanets nosthlgics 
que s'emocionen fins a ks llhgrimes escoltant qualsevol lamentable 
interpretació del cursilíssim Emigrant, ignoren, per regla general, 
que l'autor d'aquells versos inefables b el mateix que va escriure els 
alexandrins solemnials i ben timbrats de I'Atlantida; les devotes que 
amb veu de falset entonaven a les esgIdsies de Catalunya -i tambe de 
Mallorca i potser del País Valencia- cangonetes trivials en home- 
natge a la Mare de Deu o a aquest o a aquel1 altre sant de la cort celes- 
tial, poc sabien que la lIetra d'aquelles canwns havia estat confegida 
per un poeta de dimensid universal. 

Contrast de llum i d'ombra, de popularitat i d'obiit, de glbria i de 
menyspreu, la histbria de Verdaguer és apassionant, exemplar 
i, molt sovint, lamentable. L'any 1886-ho he apuntat abans- hi asse- 
nyala una fita estel.lar. A la prirneria d'aquell any es publicava el 
poema Canigd. Verdaguer es trobava aleshores en el zenit de la glb- 
ria litedria i en el punt més alt de la trajectbria vital. Admirat i reve- 



renciat com a glbria del país, habitava ai casal del marquts de Comi- 
Uas, formant part de la petita oort marquesal en qualitat d'almoiner 
i de capella de la familia. Qualsevol hauria qualiñcat d'envejable la 
situació del poeta, i no hi ha dubte que el seu poema ~flectia aquest 
punt de plenitud i d'equilibrada maduresa. 

La primera aparici6 piiblica de Jacint Verdaguer havia tingut Ilm 
vint anys enrere, amb motiu dels Jocs Fiorals de Barcelona de 1865. 
Verdaguer, per aquella saons m&st i poc brillant seminarista de 
Vic tot just sortit de r'adolesdncia, fill de familia humil vorejant la 
pobresa, havia wncorregut aquell any per primera vegada als Jocs i 
havia estat guardonat amb un p r n i  extraordinari i amb un adssit.  
Ningii no el coneixia, ningú no sabia qui era. El fet és, tanmateix, que 
quan va esser cridat a rmllir els premis el dia de la festa, es va pro- 
duir un moviment de sorpresa, seguida d'una profunda emocib, en 
veure avanpr un jove pagks abillat , no amb la levita que era usual en 
aquelles solemnitats, sin6 amb la seva indumenthria quotidiana: ja- 
queta i calwns de vellut i, doblegada damunt I'espatla, la barretina 
umuscaip (6s a dir, la barretina morada, de festa). Val a dir que 
aquesta presentacid crnaivem havia estat premeditada i, segons sem- 
bla, aconsellada per Jaume Collell, un personatge que havia &influir 
profundament, per a bé i per a mal, en la biografia de Verdaguer, 
deshora company seu de seminari i de qui feia el paper de gran 
amic, de confident i de mentor. 

Sigui com sigui, la prestncia d'aquelI pagh quasi adolescent en- 
mig de la pompa i la tibada circumstancia dels Jocs Fiorals, va provo- 
car un vertader deiin &entusiasmes i de sentimentalismes deixatats, 
que va culminar quan Marian Aguil~, el patriarca mallorqui, va 
avaner cap a el1 i el va a b r a p  amb Hhgrimes en els ulls. 

A partir d'aquell moment, la biografia de Verdaguer ofereix cai- 
res noveI.lescos, agitada per les més fabuloses felicitats i pels drames 
mes ombrivols. Uns anys penosos, quasi miseriosos de vicari rural i 
de capella de rnissa i olla; tot seguit, la casualitat que el posa en con- 
tacte amb la familia Comillas; els viatges o c e & ~  com a capellh de 
la Companyia Transatlhtica; i'&xit de I'Atldntida, e1 seu primer gran 
poema iipic; el nomenament d'almoiner de la casa marquesal; i'apo- 
teosi de Camgd, i a wntinuacib la davaliada, l'esvaniment del somni 
daurat , el drama. Un drama que el va dur fins a la desobeditncia ca- 
nbnica, fins a i'enfrontament amb les prbpies jerarquies eclesihsti- 
ques i ,  al capdaval1, amb l'alta burgesia i m b  la societat ben pensant 
de Catalunya. Un drama del qual foren tots culpables, comencant 
pel mateix Verdaguer, o, si es vol, per la seva inconmensurable i pe- 
rillosíssima ingenuitat, per les seves ales de gegant que, m m  a l'alba- 
tros de-Saudelaire, li impedien de caminar damunt la tema. I,  a 1'151- 



tim, el desenllaq tristament fe l i~  d'una reconciliació més aviat hurni- 
liant , i de be11 nou les estretors i les mistries del capella de misa i olla 
que es limita a sobreviure aixi corn pot, ja acabat, aIs cinquanta-set 
anys de vida, corn a home i corn a poeta. I encara, el triomf final: la 
commoció de tot Catalunya, de la consciencia -i potser de la mala 
consciencia- de tot Catalunya en saber que el seu poeta nacional ago- 
nitzava, i l'espectacle d'un enterrament mitic, amb aquel1 resso po- 
pular sense precedents i arnb aquelles flors que, llenqades per les flo- 
ristes de la Rambla, encatifaren el pas de la carrossa fúnebre. 

Perd no k ara el moment de detallar una biografia apassionant, 
un drama humii corprenedor. Al16 que m'he proposat, en aquesta 
aproximacid primera i provisional, 6s provar de destriar allb que 
Verdaguer signifia dins el p r d s  de la literatura-catalana contem- 
p r h i a .  

Si volern transcendentalitzar una mica aquella ankcdota de la pri- 
mera aparicih pública de Verdaguer, ja podem extreure'n alguna sig- 
nificaci6. Al cap i a Ia fi, la presencia d'un pages de la Plana de Vic, 
que a mes a més es presenta, una mica estudiadament, una mica pre- 
meditadament, com a tal paghs, dins aquel1 h b i t  burgts i urbi que 
representaven els Jocs Florals de Barcelona restaurats en 1859, no 
deixa de tenir una certa importincia. Alguna cosa significa que un 
moviment suscitat i mantingut per un grapat d'intel.lectuals barcelo- 
nins, comenci a interessar fora del seu propi cercle i es projecti da- 
munt la societat comarcal i rural. Aixb vol dir que la Renaixenca era 
un fet viu que anava arrelant dins els diversos estrats socials del país. 
La iiteratura catalana contemporinia tenia, dona, unes possibilitats 
ben certes de futur i podia anar molt mb enlla d'aquell refugi per a 
nostilgics que havia imaginat Mili i Fontanals, l'esckptic. 

Perb tomem al cas ooncret de Verdaguer i la seva obra. ¿Que sig- 
nifica essencialment aquesta obra dins el context de la literatura cata- 
lana? ¿Quina 6 la seva funci6 des d'un punt de vista diguem-ne ~d i a -  
crbnic~, a part del seu valor intrínsec, que, a m b  totes les desigualtats 
i davailades que vulgueu, 6s extraordinari? Jo diria que representa, 
sobretot, tres coses: en primer lloc, la culminacid d'una &poca i el co- 
mentpment d'una altra epoca; en segon lloc, l'elevació de la litera- 
tura catalana contempodnia a un nivel1 universal, i ,  finalment, la 
plasmació fonamental del Uenguatge literari modern. 

Hem dit, primerament, que Verdaguer culmina una epoca i 
n'inaugura una altra. En efecte, a la seva obra hi ha corn un resum, 
corn un compendi de tot allb que ha estat la poesia romhntica de la 
Renaixenp. Els elements romhntics hi són abundosos i evidents, 
tant del rornanticisme de to major, a gran orquestra, corn del roman- 
ticisme de to menor, intimista, sentimental i fins i tot tocat d'una 



punta de superficialitat, de sensibleria i, si tant es vol, de cursileria. 
Dins aquesta línia, trobam a l'obra verdagueriana la gran oda patrib- 
tica a i'estil d'Aribau, de Rubi6 i Ors o de Pons i Gallaxza; l'evocacid 
de gestes medievals mitjanynt aquel1 estil de romang histbric que 
tant agradava a I s  poetes de Jocs Florals; la imitacid de les formes de 
la poesia tradicional popular, a la manera de Milh i Fontanals o de 
Marian Aguil6; i també els temes llegendaris o fanthstics tractats dins 
una tonalitat de balada niirdica, a la manera, per exemple, d'un To- 
mhs Aguil6. Per aquest caire podriem dir que Canig6 6s fins a cert 
punt un enorme poema de Jocs Florals, amplificat en totes les dimen- 
sions d'extensi6, d'intensitat i de qualitat. 

Tambe trobarem, emperb, els temes lirics, subjectius i sentimen- 
tals, tractats un poc dins aquells estils fhcils i ingenus de Miquel An- 
ton Martí, de Tomas Villarroya o de certs aspectes de la lirica de 
Teodor Llorente. No hi manca, finalment, la verbositat, la manca de 
contencid i de depuracid, prbpies, posem per cas, d'un Victor Bala- 
guer. 

Tot aixb quant a sintesi, compendi i sublimaci6 del passat imme- 
diat. Pero 6s que també l'obra verdagueriana 6 plena d'una altra s t -  
rie d'elements que informaran el futur també immediat. Com va es- 
criure Joan Triadú, Verdaguer: representa <<la transmissió dels propis 
valors del moviment (de la Renaixenca) a una nova forca, més uni- 
versal, méc poderosa i mes profunda que aquella. En el món verda- 
gueri es troba tot el que cal per a comprendre el modernisme, espe- 
cialment el modernisme plhstic: la pedra i les flors, l'abundor i la tris- 
tesa, la grandiositat i l'ornament efeminat, la mística, I'esperit d'in- 
dependkncia i el prodig desordre~. 

Acabam de dir, en efecte, que Canigd és un immens poema de 
Jm Florals, i és ben cert que hi ha tot l'entusiasme patriotic, tot el 
fervor arqueolbgic i medievalitzant propis de la poesia fioralesca; 
perb hi ha també, en alguns passatges, una decoració flonja, sensual, 
una mica decadent i nebulosa, queja t6 poc a veure amb l'estktica ro- 
rniintica de la Renaixenca, i en canvi te bastant a veure amb l'estetica 
modernista. Considerem, per exemple, aquests versos, on fa una re- 
ducció molt característica de l'art del modernisme -i aixb ho podem 
veure a la pintura i, sobretot, a l'orfebreria mode'rnistes- d'allb que 
6s grandi6s i imponent a allb que és diminut i delicat: 

Lo Canigd 6s una magndia inmensa, 
que en un rebro t del Pin;neu es bada; 
per a belles td fades que la volten, 
per papdons los cignes i les ;Uigues. 



O també la descripció de la barca fantastica amb la qual els dos 
protagonistes, Gentil i Flordeneu, travessen un llac pirinenc: 

LIisquivoIa és la proa i ciseiiada 
pel m& t r a ~ u  t pastor del Piraneu, 
en la toia de fiors amb qut  estd omada 
se veuen les mans d'or de Hordeneu. 
A cada banda voguen tres remeres 
de verd vestides, com lo mes d'abril, 
soltes al vent les fihes cabelleres, 
per si calen més lla p s  a Gentil. 

A la primera i mks ssuu remada, 
es posen totes sis a refilar: 
aixi entre onada perlejan t i onada 
remen sis sirenes de la mar. 

Plegats los rems, com ala que no vola, 
los dits de les donzelles argentins 
deixen córrer la barca tota sola, 
comer que ben apresos té els camins. 

Hi ha un pai d'argent enmig de la barqueta, 
on pengen una vela de Ilenc d'or, 
ala baten t d 'esquívala oreneta 
que voleia cantant de f 'aigua a flor. 

Ses coxdes sdn garlandes de fuila tge 
trenades per I'amor de bon mat f; 
prenent-les per vidalbes del boscatge 
S 'hi posen lo verdum i el francoli.. . 

Cert és que, llegint aquest fragment, tenim la sensacid d'haver 
contemplat una exposició de joieria modernista. 

En aquest sentit, és interessant observar que, com apuntava Joan 
Triadii, els punts de referencia de la poesia de Verdaguer en relació 
al modernisme ens condueixen més cap a la plhstica modemista que 
no cap a la literatura modernista. 1 és que la poesia de Verdaguer és 
sobretot plhstica, visual. Deia Carles Riba que tot allb que li manca 
de penetracid inteI.lectua1, que en té molt poca, ho té, en canvi, de 
percepcid, sobretot de percepció visual. Per aixb, potser la millor 
iI.lustraci6 de la poesia de Verdaguer fóra l'obra arquitectbnica 
d'Antoni Gaudí. El Parc Güell, per exemple, amb aquella barreja de 
mite clissic i de muntanya catalana, de medievalisme convencional i 



de funcionalisme, té alguna relació amb les visions i arnb Ia imatgeria 
plhstica de L'Athtida. 1, en general, aquella sintesi d'audhcia inno- 
vadora i de tradiciondisme, de plantejaments grandiosos i de detalls 
suaus i esfumants, d'intuició genial i de mal gust, d'orde i de desorde, 
d'intensitat i de cursileria, diexpressi6 cenyida i de retbrica grandilo- 
qüent, de material noble i de pura quincalla; aquesta sintesi 4eia-  
la podem trobar tant a Gaudi corn a Verdaguer. Pensem que tots 
dos, al cap i a la fi, es trobaven inserits dins un moment punta de l'alta 
burgesia catalana -la buxgesia sorgida de la revolució industrial-. 
Gaudi protegit i promocionat pel primer comte de Güell, Verdaguer 
ocupant un cirrec de confianqa en el palau del marquts de Comillas. 
Pensem que tots dos arribaren a enfrontar-se a aquesta burgesia 
d'una manera més o menys violenta: Verdaguer arnb la dramhtica 
ruptura amb la casa Comillas, Gaudí rebutjint comandes i exigen- 
cies d'uns clients que el podien haver fet ric. Aquest esperit de revol- 
ta, de llibertat i d'independbncia creadora, és un dels elements pro- 
funds de la mentalitat modemista. Perd, al capdavall, tant Verda- 
guer com Gaudi són l'expressi6 dels somnis, dels ideals i de les in- 
quietud~ de la nova Catalunya burgesa d'entre els dos segles. 

Fet i fet, com dtiem, Verdaguer se situa en el capdamunt de la 
Renaixenqa i en el capdavall, a l'arrel, d'una altra mentalitat, #una 
altra sensibilitat que tot just comencava. 

Haviem dit, en segon Iloc, que Verdaguer significa I'elevaci6 de 
la literatura catalana wnternporinia fins a un nivell universal. En 
aquest punt podem recordar també una ankcdota relacionada arnb 
els Jocs Florals de Barcelona, concretament arnb els que se celebra- 
Ten el 1877. Aquel1 any els Jocs varen tenir un relleu extraordinari, 
fins a l'extrem que potser marcaren el punt més alt de la venerable 
institucib. Angel GuimerA, aleshores poc conegut encara, hi va obte- 
nir els tres premis ordinaris i va esser proclamat Mestre en Gai Saber; 
el Premi Extraordinari de la Diputació de Barcelona va esser atorgat 
al primer poema gran de Verdaguer, L'Atlantida, una peca que va 
deixar literalment sense paraula els membres del Consistori. «Da- 
vant de composicions en que hi flameja taient genial d'un cap a l'altre 
i en que hi ha passatges que embriaguen de sublimitat 4 e i a  la Me- 
mbria del secretari-, lo Consistori sols pot formular opini6 arnb natu- 
ral timidesan. Doncs M, segons diuen, entre el public assistent a la 
festa hi havia un jove arnb vocació d'escriptor, que havia fet en caste- 
118 les primeres provatures, i que va restar tan impressionat per l'es- 
plendor i el nivell d'aquell acte, que va prendre el determini d'adop- 
tar definitivament el catala com a llengua literhria. Es deia Narcis 
Ollex. 



Vet aquí aplegats els tres noms que, situant-se en el punt d o l ~  
d'un canvi d'epoca, culminen el procés de la Renaixenqa, el superen 
amplament i fressen el cami cap a un horiízd molt mes vast. Verda- 
guer en el terreny de l'expressió poktica, Guimerh en el del teatre, 
Narcis Oller en el de la novel.la. 

Obsewem, sobretot, la projecció europea d'aquests tres noms. 
L'obra de Verdaguer b traduida a totes les llengües de cultura; Gui- 
mera 6s candidat en rnés d'una ocasi6 al Premi Nobel; Narcis Oller 
veu traduida al frands la seva primera novel.la i prologada per 
Emile Zola. 

Ara be, d'aquesta embranzida final de la Renaixenca que la dis- 
sol cap a uns altres plantejaments m6s aits i mks oberts, no hi ha 
dubte que Verdaguer 6s la punta de llanca. Fins a arribar a ell, la lite- 
ratura catalana moderna és un fenomen local, que ha d'esser consi- 
derat i valorat amb mbduls locals. A partir d'ell, en canvi, ja es poden 
usar els mbduls que s'aplicarien a qualsevol de les grans literatures. 
La literatura catalana contemporhnia entra, doncs, per primera ve- 
gada, dins l ' hb i t  de la literatura universal. 

I aixb no sois pel que fa a la qualitat, sin6 també quant a projeccid 
i difusió. La llista de traduccions de l'obra de Verdaguex b impres- 
sionant. L'AtUntida va esser traduida el 1878 al castelli, el 1883 al 
frands, el 1884 a l'italih, el 1888 a l'mith, el 1891 al txec, el 1897 a 
l'alemany, el 1909 al portugues i el 1929 al llati; aixo sense comptar 

. que al castelli, al francts, a l'occiti i a l'italih hi ha ha m b  d'una tra- 
ducci6 completa i que hi ha traduccions fragrnentiries a i'angles i a 
l'esperanto. Canigd, i'altre gran poema, l'obra rnés perfecta de Ver- 
daguer, va esser traduit al frands, al castella i a l'italih, i un dels re- 
culls més importants de la lírica verdagueriana,ldií.lis i cants mfstics, 
té versions completes al frands, al txec i dues al castelli, una de 1879 
i una altra de 1908. 

Haviem dit, finalment, que l'obra de Verdaguer significa la plas- 
macib bhsica del llenguatge literari catalh modern. A partir 
d'aquesta obra, la Uengua literaria ja existeix. Podra esser perfeccio- 
nada, depurada, enriquida de matisos. Maragall la farh urbana, 
l'acostar8 al registre col.loquia1 dels carrers ciutadans a canvi d'em- 
pobrir-la; Costa i Llobera la dotara #una elegancia semilla i sbbria; 
els noucentistes la poliran a tal1 de diamant. Perb, amb Verdaguer, 
la llengua j a existeix. 

Abans d'ell, en canvi, podem dir que no existia. A la deriva entre 
l'ús de l'arcaisme pex ennoblir el llenguatge i i'ús del vulgarisme per 
fer-lo més viu, els escriptors de la Renaixenca -i és ben natural que 
aixi fas- no havien pogut elaborar encara una llengua literaria valida 
i Útil de cara al futur. El nostre Manan Aguilb, que en aquest i en 



tants d'altres aspectes hi veia ben clar, se'n lamentava: 

Cec d 'amor per un llengua tge 
que no renc prou dominat, 
emprenc lo pereghatge 
pel fossar del temps passa t .  
Se 'm rebel. la I 'diurna 
a vestir-me el pensament, 
que al davaIIar a la phma 
s 'esbrava, es perd o em desmen t. 

1 tot seguit encertava a tocar l'arrel potser mes profunda del pro- 
blema: 

Foraster llengua tge mena 
la md que en lo nostre escriu, 
fent-li dringar la cadena 
que el pensament du catiu. 

Lo Ilengua tge arden t i lliure 
que enraona el catald, 
iper que ha segles S 'ha d'esciure 
es trafen t lo castelh ? 

Aquest era exactament e1 problema. Els poetes de la Renaixen- 
@, quan escrivien en catalh, traduien sense adonar-se'n. Els seus es- 
quemes linguistics i literaris funcionaven en castelia, de manera que, 
insensiblement, escrivien el catala a la castellana, ds a dir amb dem- 
ble castellh, amb recursos estilistics casteilans, traduint al catalh allb 
que mentalment havien estructurat en castellh: 

Foras ter Ilengua tge mena 
la ma que en lo nostre esm'u. . . 

Repetesc que aquest era l'aspecte mes subtil, més profund i mes 
difícil del problema. Marian Aguiló era ben conscient d'aquesta difi- 
cultat i encara afegia: 

Per vsncer tan grans obstacles, 
ion 6s l'elet irobador? 
Mes ter fóra un dels miraeles 
que feia lo Salvador. 



Doncs b6, Verdaguer , sense cap necessitat de miracles , va vencer 
aquesta dificultat. Verdaguer t s  el primer escriptor catalh modern 
que no tradueix. El seu pensament, els seus esquemes literaris, ja 
funcionen a la catalana, i, partint d'aquesta base, va poder superar 
arnb tota naturalitat el dilema entre llengua arcaica i el acatalh del 
que ara es parla*, a través d'una tercera via. La tercera via que, de 
fet, ja havien endevinat i plantejat els romhntics mallorquins, perb 
que, sense la categoria literhria de Verdaguer, no havien arribat a 
realitzar en plenitud. 6 s  a dir: llenguatge viu treballat amb voluntat 
d'art, llenguatge viu elevat a la categoria de llenguatge noble. Una 
f6nnula ben semilla, perb prou mala de realitzar dins el context de 
la Renaixenp . 

Ara bé, j w m  va poder awnseguir Verdaguer la seva diguem-ne 
revolució lingüística? Sobretot per dues coses. 

En primer lloc pel contacte, perla vinculacid directa a un context 
lingüistic 4 de la pagesia de la Plana de Vic- absolutament propici 
a nivell de parla. El1 no era, com ho eren els patriarques de la Renai- 
xenca, un senyor de Barcelona. En aquest aspecte la seva conjuntura 
personal era semblant a la dels mallorquins; amb l'avantatge, empe- 
rb, de no haver passat per una fomaci6 i una &xper&ncia literaria 
inicial exclusivament castellanes. Verdaguer 6s sempre un escriptor 
monolingüe en catalh. Els seus versos d'adolescencia ja són en catalh 
i no imiten Zorrilla ni Fray Luis de León, sin6 les comandes i les can- 
Gons tradicionals que sentia cantar i que el1 mateix cantava a les festes 
i en els apIecs populars. De fet, el catala que sentia parlar i que el1 
mateix parlava havia wnservat un lexic i unes estructures lligades di- 
rectament a la tradicid, pero a la vegada en us actiu com a materia 
viva i actual. 

Aixb per una banda; perb tambk, per una altra, una extraoxdinh- 
ria sensibilitat lingüística. Sensibilitat , sobretot, molt més que conei- 
xement o ciencia. Aquest do li va permetre, no sols crear el llen- 
guatge literari modern, sin6 crear també, a nivell personal i peral seu 
propi ús, un dels Henguatges poetics m b  expressius, mis  iics i més 
vius de tota la literatura catalana. 

Carles Riba s'ha referit en termes molt precisos i molt ben trobats 
a aquest do lingüistic. Destaca que a la poesia de Verdaguer hi ha, 
com ja haviem apuntat, una gran percepcid, sobretot visual, i també 
una sensibilitat molt rica i molt fina, de manera que, a través d'aques- 
tes dues qualitats, el poeta va veure i va sentir com esta i oom viu el 
nom damunt la seva casa. 1, realment, aquest saber trobar, expressar 
i destacar la fibra mes sensible, mds viva i mes emotiva que relaciona 
la llengua arnb els objectes de la realitat, sobretot de la realitat mks 
visible, m& immediata, 6s sens dubte el secret de l'efichcia pdtica 



del llenguatge de Verdaguer. 
De com a vegades li basta una sola paraula per provocar una reac- 

ci6 en cadena de tot un seguit de connotacions i de suggestions potti- 
ques, ja siguin evocadores, emocionds o purament eufbniques, en 
trobaríem casos a tot arreu de la seva obra. Per exemple en un poema 
on, a la manera de Sant Joan de la Creu, parafraseja el Chtic dels 
Chtjcs, Diu el text bíblic que l'esposa, que va cercant l'espbs, topa 
amb els guardrans noctums que ronden la ciutat. 1 Verdaguer inter- 
preta aixi aquest passatge: 

Ja en troba els armats 
que vetflen la viia 
-¿Me l'heu vist o no 
1'Amor de ma vida ?- 

A primera vista no hi ha aquí res d'extraordinari quant a llenguat- 
ge. 1, aixb no obstant, si posam atencid a la paraula amats i conside- 
ram les seves possibles accepcions, veurem que aquesta simple i sola 
paraula, tal com esth introduida en el context, escarrega d'un contin- 
gut poktic molt especial i molt eficag. Perquk els amats ,  en la seva 
significació més general i directa, s6n bbviament gent armada, gent 
que du armes; perb també, en una accepció molt concreta, els ar- 
mats, a Catalunya, s6n aquelles comparses d'homes disfressats de 
soldats romans que, sobretot en els pobles, desfilen a les processons 
de Setmana Santa. Aleshores, encara que la paraula s'usi en el 
poema en el seu sentit més general, conserva com un eco de la seva 
significacid especial, i immediatament s'estableix un lligam gaire be 
imperceptible, perii ben efectiu, entre el text bíblic i una solemnitat 
religiosa popular i qui sap si amb algun record infantil de cosa mera- 
vellosa o de pors nocturnes. 

No hi ha dubte que el poeta podia haver escollit, per exemple, el 
mot soldats i escriure : 

b en troba els soldats 
que vetiien la d a .  . . 

Aparentment no hauria passat res; el poema, emperb, en per- 
&e's aquel1 eco connotatiu a que hem fet referencia, hauria perdut 
una bona part de la seva magia i s'hauria afeblit considerablement. 
El prodigi6s instint de Verdaguer, la seva extraordinaria sensibilitat 
lingüística, l'han empes en aquest cas, com en tants dtres, a triar la 



paraula que se li oferia més carregada d'emocid: 

Ja en troba els armats 
que vetiien la vjia. . . 

Fet i fet, el llenguatge de Verdaguer té una gamma molt extensa, 
molt rica, molt variada i es ,  sobretot, una materia viva, extraordina- 
xiarnent expressiva. 

Ara bé, i aixb es important, tot i tenir una base de registre col.10- 
quial, no es un llenguatge dialectalitzant ni localista, corn ho es, per 
exemple, el de Tomas Aguil6 o el de Frederic Soler (el d'aquest dar - 
rer, a més, ple de barbarismes). Els dialectalismes que usa Verda- 
guer, que no s6n únicament de la Plana de Vic, sin6 de moltes altres 
comarques i fins i tot de Mallorca, passen sempre per un sedas depu- 
rador. 1, a mes, devora el llenguatge popular, col.loquia1, hi ha el 
dels clhssics. Usat, emperb, aquest darrer, no amb intencib evocado- 
ra, arcaitzant o arqueolbgica, sin6 corn a substancia vivent. 

Podem, doncs, repetir allb que dtiem abans: la literatura cata- 
lana era una cosa abans de Verdaguer i és una altra cosa després de 
Verdaguer. Ja he dit, pero, que no hem de creure en miracles. La li- 
teratura occitana contemporhnia va tenir una figura, no tan alta a pa- 
rer meu, perb en tot cas tan impotant i de tant ressb europeu, i mes 
encara, com ho pogués esser Verdaguer. E m  referesc a Frederic Mis- 
tral. Pero la literatura occitana, després de Mistral, va seguir essent 
allb que era abans de Mistral: prhcticament no-res. Mistral, de fet, va 
funcionar fora del context del moviment occitanista. Va esser més 
llegit a París que no a Arle o a Tolosa. En canvi Verdaguer va funcio- 
nar dinc el context de la Renaixenga catalana i hi pogué fer una apor- 
taci6 transcendental i renovadora. T aixb va esser, senzillament, per- 
que la Renaixenga catalana havia funcionat. 

Aixi doncs, si hi hagués hagut algun miracle, no l'hauria fet en de- 
finitiva Verdaguer. L'haurien fet, en tot cas, homes corn aquell Joan 
Cortada, finolis i castellanoparlant , que corn Déu l i  va donar a enten- 
dre traduia al catalh, l'any 1834, La noia fugitiva de Tommaso Gros- 
si; o corn aquell modestíssim Miquel Anton Marti, autor del primer 
llibre de poemes originals que es publicava en catala en el segle XIX; 
o corn Joaquim Rubió i Ors, entestat a escriure versos catalans en- 
cara que es riguessin d'ell; o corn Victor Balaguer, amb les seves de- 
magdgies i les seves retbriques barates; o com el dinhmic i manifasser 
Antoni de Bofarull; o corn el nostre Marian Aguiló, amb la seva fe i 
els seus somnis; o corn el savi i prudent Manuel Mila i Fontanals, amb 
el seu pessimisme i les seves reticbncies, que tan sorprts i tan satisfet 
es va manifestar perque en el curs de fa festa dels primers Jocs Florals 



restaurats s'havia parlat publicament en catalh durant tres hores 
sense que ningG esclafís la rialla. 

Aquests, en tot cas, haurien fet el miracle. 1 en el fons, i potser so- 
bretot, els estampadors d'indianes que cornenqaren a prosperar a la 
darreria del segle XVIII, els fadristerns pagesos que anaven a Barce- 
lona a treure cap, els personatges tkrliols que s'havien fet rics en 
temps remoguts, els aventuren que havien fet fortuna a Cuba, els 
homes d'empresa que varen tenir prou imaginad i prou empenta 
per renovar de dalt a baix les estructures econbmiques i sociolbgi- 
ques de Catalunya. Tota aquella gent, en una paraula, que va confi- 
gurar la base social del moviment de la Renaixenga. 

Algun wntemporani de Marian Aguiló va insinuar que el gran 
mallorqui, extrovertit i d'entusiasme fhcil, era una mica afectat de 
fer comedia. e s  licit sospitar que en aquella abrasada espectacular a 
Jacint Verdaguer en plena solemnitat de la festa jocfloralesca de 
1865, hi hagués una mica de teatre. Perii també podem imaginar que 
la presencia d'aquell jove pages, quasi un adolescent, li va fer endevi- 
nar un futur en el quai s'acompliria el somni de tota la seva vida. 








