
Verdaguer entre modernistes i noucentistes

L’home, el poeta, el capellà Jacint Verdaguer va morir, a Vil·la Joana, camí de Vallvidrera, el
10 de juny de 1902. La seva mort prematura no va suposar cap sorpresa per a ningú. Feia ja
uns quants anys que Verdaguer havia optat per fer pública la seva vida privada en un intent
gairebé desesperat de preservar la seva identitat a través d’una màscara que, deixant de banda
la poesia, és la que el va sobreviure i va continuar una existència pròpia, al marge de la per-
sona que va ser. Aquesta màscara, complexa i polièdrica, construïda en el curs de tota una
vida, adquireix, en el moment de la mort de Verdaguer i per causa de les circumstàncies per-
sonals, però també històriques, polítiques, socials i culturals que l’embolcallen, la condició de
símbol. L’evolució d’aquest símbol durant els anys del tombant de segle és perfectament indi-
cativa del joc de tensions que caracteritza la construcció del catalanisme polític sobre la base
d’un catalanisme cultural i que només de manera molt esquemàtica podem reduir al conflic-
te entre modernisme i noucentisme1, tot just una nebulosa en el moment en què Santiago
Rusiñol escriu i estrena El Místic, el drama que fa pujar a les taules escèniques el «cas
Verdaguer», però que, sobretot, evidencia la potència i la complexitat del «símbol Verdaguer». 

El Místic, de Santiago Rusiñol2

El Místic, estrenat al Teatre Romea la nit del 5 de desembre de 1903 per la companyia d’Enric
Borràs, és el drama per excel·lència de Santiago Rusiñol. Els seus quatre actes el converteixen en
la producció que atorga a l’artista la patent definitiva de dramaturg, com ho demostren els
comentaris que va dedicar la crítica a aquest aspecte concret de l’obra. A banda de qüestions
formals, cal dir que a El Místic Rusiñol va continuar i fins i tot accentuar la seva tendència a trac-
tar sobre les taules escèniques temes de la més rotunda actualitat i, si podia ser, carregats de polè-
mica. I de polèmic ho era, sens dubte, el «cas Verdaguer» al cap d’un any de la mort del poeta. 

Santiago Rusiñol es va proposar, amb El Místic, exposar de la forma més punyent possi-
ble la situació de l’artista modernista —un ser genial, sensible, individualista, messiànic—,
anorreat indefectiblement per la societat a la qual pretén salvar del «mal de prosa» que pateix.
Es tracta, doncs, d’una simple variació sobre el tema més recurrent de la literatura russinyolia-
na. En lloc de reconeixement, el que troba aquest ser excepcional és la incomprensió i l’alie-
nació més absolutes per part dels altres. En aquest cas, però, l’alienació supera l’estadi de la
bogeria —els artistes s’identifiquen amb la figura del boig a Gent de bé, Cigales i formigues o
El poble gris— i apareix representada directament per la mort del protagonista, mossèn
Ramon, un capellà que, per tal de mantenir-se fidel a la seva vocació i, per tant, a si mateix,
ha de lluitar contra la moral de les aparences i dels interessos creats. Els seus botxins ja no són
els personatges indiferents i anònims que formen part de la multitud amorfa, sinó individus
que remeten a unes capes molt concretes de la societat catalana del moment. Així, per bé que
el tema de fons d’El Místic torna a ser el tema de la situació i el sentit de la figura de l’artista
en la societat, la lectura en clau de drama quedava servida.

1

1. Una exploració sistemàtica i matisada de la recepció de la figura de Verdaguer pels modernistes a Jordi Castellanos, «Verdaguer
i el Modernisme», dins Anuari Verdaguer, 1995-1996 (Vic: Eumo Editorial / Ajuntament de Barcelona, 1999), p. 27-47; pel que fa
a Josep Carner i Jaume Bofill i Mates, Jaume Aulet, «La mort de Jacint Verdaguer vista per Josep Carner i Jaume Bofill i Mates des
de la Congregació Mariana dels Jesuïtes de Barcelona», dins Anuari Verdaguer, 1995-1996, p. 389-397, i, més en general, Narcís
Garolera, «Verdaguer i els joves noucentistes. Alguns textos i algunes precisions», dins diversos autors, Homenatge a Antoni Comas.
Miscel·lània in memoriam (Barcelona: Universitat de Barcelona, 1985), p. 151-165, i Isidor Cònsul, Jacint Verdaguer. Història, críti-
ca i poesia (Sant Boi de Llobregat: Edicions del Mall, 1986).
2. He tractat anteriorment el tema de les relacions entre Santiago Rusiñol i Jacint Verdaguer a Margarida Casacuberta, Santiago
Rusiñol, vida, literatura i mite (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997).
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3. Carta de Santiago Rusiñol a Eduard L. Chavarri (Sóller, 17-XI-1903), dins Santiago Rusiñol, Obres Completes, vol. II (Barcelona:
Editorial Selecta, 1976), p. 942.

Rusiñol va aprofitar, per tal de donar més èmfasi a la seva denúncia, la polseguera que havia
aixecat una història recent, amb noms i cognoms d’allò més coneguts, que havia quedat embol-
callada d’una nebulosa impenetrable. Que seria una obra polèmica? No només ho sabia, sinó
que ho buscava clarament. Ho demostra la carta que va enviar, pocs dies abans de l’estrena, al
valencià Eduard López Chavarri: «Espero que no faltaràs i vés-hi a punt de ser una mica exco-
municat i d’aguantar el golpe. L’obra està inspirada de lluny amb la vida de mossèn Verdaguer,
encara que completament canviats els fets, i conservant l’esperit. Ell és l’única figura que en surt
ben parada. Reben els capellans, els poetes catòlics, els catòlics que no són poetes, els neos, els
liberals, i rebré jo, segurament, i tu, i tots plegats, però després del bullit de L’hèroe, ja estic acos-
tumat a qualsevulga sotragada, i més a sotragades espirituals, com deuran ser aquesta vegada.»3

Mossèn Ramon, el «darrer místic», és l’alter ego de Jacint Verdaguer. Com el poeta de Flors
del Calvari, el capellà consagra la seva vida a exercir la caritat entre els pobres, els desvalguts i els
marginats. A més, comparteix amb Verdaguer la condició de poeta reconegut que no s’està de
destinar els migrats beneficis que li reporta la literatura a actes humanitaris. Idealista i confiat en
el fons de bondat de l’ésser humà, cau de ple en una espessa xarxa d’interessos que s’ha anat
ordint al seu voltant i que acaba, literalment, ofegant-lo. El sacerdot, humil i sincer, reacciona
contra la hipocresia i el dogmatisme d’aquells que s’erigeixen en defensors d’una veritat 
fonamentada en aparences i prejudicis, i que no dubtaran, quan els convingui, a relegar el poeta
a la condició de boig. La «prudència» i la moderació mal enteses, la incapacitat d’acceptar la dife-
rència, la por davant de tot allò que contravingui un ordre pretesament inamovible, són els atri-
buts més característics de la societat grisa, prosaica, materialista, uniforme i massificada que la
nova classe hegemònica, la burgesia, va configurant. Contra això, i en nom dels valors espiri-
tuals, mossèn Ramon, al final del drama, fa una defensa ultrada de tots aquells valors que l’ar-
tista i l’intel·lectual modernista reconeixerien com a propis, i arremet violentament contra la
«gent de bé»: «Els parlo amb tot l’amor, i em contesten amb convencions per disfressar l’egois-
me. Doncs, quan l’egoisme crida, la virtut ha de cridar més que l’egoisme», diu mossèn Ramon
en un dels moments culminants del drama, immediatament abans de ser titllat de «pertorbat» i
de «boig» pels representants del poder civil, cultural, religiós i polític. I continua: «I jo em creia
tractar amb cristians, i m’he errat. Vostès en fan, de cristians, però no en són. Valdria més que
fossin del tot descreguts, que al menos es podrien convertir.»

El conflicte individu/societat és plantejat amb tota virulència a El Místic. Mossèn Ramon,
a qui Santiago Rusiñol dota, significativament, amb la capacitat d’envoltar-se d’allò que la
genteta anomena males companyies, n’és la principal víctima, però no pas l’única. Miquel, una
d’aquestes males companyies i personatge important del drama, farà amb mossèn Ramon el
camí del Calvari. Anarquista, tocat per l’idealisme, comparteix amb el capellà les mateixes
qualitats que el diferencien i el segreguen de la multitud. D’una banda, la voluntat de lluitar
contra la hipocresia i la indiferència —que hi ha qui vol confondre amb una «prudència»
terriblement esbiaixada—, com ho demostra l’enfrontament de Miquel amb Francisca, la
mare de mossèn Ramon, la «formiga» per antonomàsia: «Vostè lo que és una egoista; no cami-
na per no caure; té bondat amb prudència; ni molta ni poca; no fa ni mal ni bé, per mandra;
estima d’esma; compleix com els ramats, i, si mai ha caigut en temptacions, és perquè ni les
sap veure.» El «desvergonyit» amb què li contesta la dona, permet a Miquel de reblar el clau
de la crítica contra la hipocresia de la societat moderna: «Més m’estimo no tenir-ne gens que
tenir-la mesurada com vostè.» 

Per altra banda, mossèn Ramon i Miquel comparteixen la bondat i l’amor a l’altre, un
amor que no és possessió sinó comprensió, pietat, amistat: «Vostè i jo —diu Miquel a 
mossèn Ramon— ho veiem tot pel costat bo, i els altres no l’hi veuen. Tots dos volem el
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mateix bé, però vostè esperant i jo prenent-lo: no hi ha cap més diferència.» Lliurat a un altre
tipus de misticisme, «el de la vida», que es concreta en l’activisme obrer llibertari, Miquel veu
estroncada la seva set d’ideal amb una mort ocasionada per la mateixa societat que Miquel
pretenia redimir i que representa, com la mort de mossèn Ramon al final del drama, el fracàs
de tota una vida sacrificada a l’ideal. Marta, que esdevé companya de Miquel després de supe-
rar la frustració que li crea haver confós l’amor «universal» de mossèn Ramon amb l’amor
«sentimental», és l’encarregada de posar paraules a la tragèdia de Miquel: «Volia defensar els
caiguts, com ell deia, enlairar-los, pujar-los a una felicitat que ell somniava. No ho sé, lo que
volia! Lo que sí sé és que, predicant l’amor a tothom, una bala… de tothom, el va ferir al mig
del cor.» Aquest fracàs —si és que en podem dir fracàs— no invalida, tanmateix, el sentit de
la lluita. Tant mossèn Ramon com Miquel topen amb la barrera infranquejable que els oposa la
mateixa societat, la societat moderna, de «masses»: pobres i rics, conservadors i liberals,
creients i descreguts, tot és u. No se salva, com va escriure Rusiñol, ningú, tret de tots aquells
i aquelles que viuen per un ideal. Així, a més dels dos protagonistes masculins, se salven
Marta, per amor, i també Francisca —l’únic personatge que evoluciona en el decurs del
drama—, que esdevé conscient de la realitat i se salva per la seva revolta contra els veritables
botxins del seu fill. És l’única escletxa d’esperança que es filtra entre l’espessa capa d’escepti-
cisme des de la qual Rusiñol contempla la situació de l’intel·lectual i de l’artista modernista,
i, en general, de les relacions humanes en la societat moderna.

El ventall de personatges que envolten mossèn Ramon, com una colla de voltors a punt
d’acarnissar-se amb la seva presa —el poeta catòlic, el diputat liberal, el secretari del bisbe—
constitueix una altra de les peces clau del drama, a més d’una arma de doble tall intel·ligent-
ment manipulada per l’autor d’El Místic. El setge a què tots plegats sotmeten mossèn Ramon,
el personatge que subverteix des de dins del sistema l’ordre establert, reprodueix de forma
deliberada la persecució a què van sotmetre Jacint Verdaguer importants personalitats del
món de la política, de la religió i la cultura de la Catalunya de final de segle. No cal dir que
el reclam de l’obra es va fer potenciant al màxim aquesta lectura en clau, però no ens interes-
sa tant la utilització d’un recurs en darrer terme efectista, com el procés d’identificació de la
figura de Jacint Verdaguer amb un determinat model d’artista i d’intel·lectual i, no cal dir-ho,
el procés de mitificació d’aquesta imatge després de la mort del poeta. 

El «calvari» de l’artista modernista
Per bé que les circumstàncies concretes de la mort de Jacint Verdaguer i la reacció de Santiago
Rusiñol i els seus amics Ramon Casas, Miquel Utrillo —que van acudir, com tantes altres per-

Retrat de Verdaguer Mort, de Ramon Casas, publicat a Pèl & Ploma el gener de 1903
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sones, a Vil·la Joana tot just assabentar-se que el poeta havia entrat en l’agonia— es devien
convertir en el detonant d’una obra com El Místic, la veritat és que els modernistes aplegats
al voltant dels Quatre Gats i de la revista Pèl & Ploma, feia ja un cert temps que havien
començat a utilitzar la imatge del poeta Verdaguer com a exemple representatiu de la manera
que tenien els modernistes de concebre el fet literari i artístic.4 Verdaguer, que, per la seva
banda, havia rebutjat des de bon començament tot allò que fes tuf de modernisme, no havia
dubtat, a partir de 1895, a acostar-se als joves i no tan joves modernistes i a canalitzar, a 
través d’ells, la seva producció poètica. Aquesta aproximació va culminar, segurament, amb la
participació directa de Jacint Verdaguer en un dels més ambiciosos projectes empesos pels
modernistes: la modernització del teatre i la creació d’una tradició de Teatre Líric Català que
ajudés a contrarestar la nefasta influència de l’anomenat género chico o flamenquisme en la
moderna cultura catalana. Aquest projecte, dirigit per Enric Morera i Ignasi Iglésias, va pro-
gramar, per a la quarta sessió de la temporada, la nit del 31 de gener de 1901, l’estrena d’una
obra de Jacint Verdaguer, L’adoració dels pastors, amb lletra del poeta i música del mateix
Morera. Verdaguer, ja malalt, no va assistir a l’estrena, però va delegar en Santiago Rusiñol la
responsabilitat de presentar, en nom seu, l’obra al públic.

Rusiñol, que no va dubtar a acceptar-la, va aprofitar l’ocasió per convertir Jacint Verdaguer
en l’exemple més representatiu del model d’artista que ell mateix també havia maldat per
encarnar, el sacerdot de l’art, el redemptor de la societat burgesa, moderna, materialista i 
prosaica. «En Verdaguer —va dir Rusiñol davant de l’auditori, abans de començar la represen-
tació— l’ha viscuda, la vida de l’esperit, i ens n’envia l’encens. En Verdaguer l’ha collida, 
aquella mística flor, i ens envia una fulla, una fulla delicada que del jardí del passat l’havem
duta al món present; de la claror de la lluna, l’havem duta al llum de gas; una fulla d’orient
que, si es mustiga entre els homes, si perd l’aspror de la serra, si perd el color del lliri, la culpa
serà ben nostra, així com si obre una fe, si fa mirar més enllà, si desperta el cor de l’home, l’a-
llunya de les misèries del viure, si li desvetlla la vida, si l’emociona i l’enlaira, la glòria serà del
poeta i serà ben bé del poeta. / Sí, d’ell serà la Santa Glòria, i se l’haurà ben guanyada, que quan
la prosa s’estén com una malura de la vida, quan asseca el cor de l’home i fereix les il·lusions,
és hermosa caritat retornar-lo en el somni; quan s’adora el vedell d’or i la lluita de l’egoisme va
corcant el pensament, obra és de misericòrdia fer-lo sortir triomfant de la matèria que el mata
i és obra d’encantament, obra de dolça clemència i obra santa i generosa, donar a veure ideali-
tat als que han viscut secs d’ideals, als que no s’han sentit viure i als que han dut l’ànima morta,
fent-se ells mateixos de túmul.» A més, la poesia, l’art de Verdaguer, és valorat per Rusiñol pel
seu antiretoricisme i el trencament de tot tipus de motlles en nom de l’expressió lliure de l’e-
moció i l’exploració dels abismes de l’ànima, i connecta tant amb les teoritzacions simbolistes del
Rusiñol de la dècada dels noranta, com amb el seu discurs posterior que defensa la llibertat del
geni i la llibertat de formal: «L’obra del poeta Verdaguer, del nostre poeta, del pare espiritual de
tantes obres perfectes que hermosegen la nostra terra, de tan delicades joies que diademen el
front de la pàtria poesia, no és una obra feta amb motllos dels que serveixen per al teatre. Ell
no en sap res, de teatre, i a n’això es deu la bellesa que protegeix la seva obra; ell no pren mides,
i per això mira més lluny, mira cap a l’infinit; ell troba estret l’escenari, i per això aguaita el cel
amb els núvols que hi rellisquen i les estrelles que hi nien. Per ell no hi ha comediants; les figu-
res són figures somiades que viuen entre la boira i que sols veiem en retaules els que vivim a la
terra. Ses obres, són sospirs d’obres. Són visions de coses imaginades, són processons del pas-
sat vistes amb ulls de la fe, són poesia, sense trampes, ni traïdes, ni comparses, ni tramoia; és
la visió d’un poeta que baixa un moment amb nosaltres per honrar l’art de la pàtria.»

4. Vegeu, per exemple, la presència absolutament evident de Jacint Verdaguer a les pàgines de la revista Pèl & Ploma (1899-103), diri-
gida per Ramon Casas i Miquel Utrillo, la seva participació activa en el projecte del Teatre Líric Català, dirigit per Enric Morera i
Ignasi Iglésias, amb el concurs de Santiago Rusiñol, o la mitificació de Verdaguer que porta a terme la revista Joventut des de 1900,
data de la seva aparició, fins que s’acaba el 1906.
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Totes aquestes característiques, que es corresponen d’allò més bé amb el discurs que
Santiago Rusiñol havia construït a l’entorn de la imatge de l’artista com a sacerdot de l’art en
ple auge del moviment modernista, i que tant forat havia fet en la gent jove, són indestriables
de la revolta contra el poder establert, la fidelitat a l’ideal fins al sacrifici i la mort, i la margi-
nalitat del poeta geni en relació amb la societat, atributs valorats especialment pels sectors més
marginals del modernisme, que faran del «cas Verdaguer» una bandera. Però cal no oblidar
que aquests atributs també connecten amb la idea del poeta que defensaven sectors declara-
dament antimodernistes, els concurrents assidus a jocs florals i certàmens literaris —els 
creadors d’una poesia francament indigerible que recorda la dels ridiculitzats poetastres de
Canprosa— i partidaris de reclamar la seva condició de poetes apel·lant a la capacitat d’emo-
ció i de sentiment en una versió absolutament rebaixada del «principi d’intensitat en l’emo-
ció» que Raimon Casellas havia teoritzat, a començament dels anys noranta, en l’òrbita del
simbolisme europeu, i que havia esdevingut l’argument de pes que esgrimien els escriptors
dolents quan decidien defensar l’indefensable.

En aquests moments, doncs, modernistes empedreïts com Josep Aladern (pseudònim de
Cosme Vidal i Rosich) i antimodernistes recalcitrants com Josep Falp i Plana, o més mode-
rats, com Jacint Capella —que trobem compartint les pàgines de les revistes literàries que
Jacint Verdaguer va dirigir durant el tombant de segle, Auba i L’Atlántida— coincideixen amb
Santiago Rusiñol en la reivindicació de la figura de Jacint Verdaguer com a model de poeta i
d’intel·lectual, amb totes les implicacions que això comporta: exaltació de la creativitat indi-
vidual i de l’espontaneïtat en detriment de qualsevol trava tècnica, formal, que pugui falsifi-
car el sentiment i l’acte creador, però també la justificació de la condició de poeta al marge de
la professionalitat i de la preparació intel·lectual que, per altra banda, començaven a reivindi-
car tots aquells que consideraven el «croat de la causa» com l’antimodel de la professionalitat
i de la professionalització de l’escriptor. Contra el diletantisme arremetien, doncs, des dels
joves que s’havien educat amb el modernisme com a fons i que es proposaven «bastir-se un
clos» professional en nom del rigor i de la tècnica literàries, fins als no tan joves —pensen en
Joan Maragall, que va haver de matisar amb l’«Elogi de la poesia» el manipulat «Elogi de 
la paraula», en Apel·les Mestres i la seva defensa recalcitrant del sonet, o en el mateix Rusiñol,
cansat de matisar el seu discurs plagat de vaguetats conceptuals—, que intentaven defensar el
clos que s’havien anat creant a partir d’estratègies, com hem vist, distintes. 

La rebel·lió de l’artista, un pecat de lesa pàtria?
Si, pel que fa a la qüestió del rigor formal, joves i vells podien haver arribat a una entesa, no
es pot dir el mateix a propòsit del component messiànic, individualista, rebel, marginal, inde-
pendent i revulsiu que caracteritza la imatge de l’artista modernista que Santiago Rusiñol i
tants altres van encarnar i que l’últim Jacint Verdaguer es va veure obligat, potser malgrat ell
mateix, a compartir. I aquests atributs sí que resultaven inadmissibles per als joves —sobretot
el grup d’universitaris de tradició catalanista i catòlica comandats, entre d’altres, per Josep
Carner i Jaume Bofill i Matas— que assajaven noves i excloents maneres de realitzar l’ideal
modernista de transformar la societat catalana per la via de l’educació i de la cultura. Una 
d’aquestes maneres té a veure, és clar, amb el compromís de l’intel·lectual amb la política, amb
la capacitat de l’intel·lectual de col·laborar més que no pas distanciar-se i restar en el marge
—indispensable, d’altra banda— de la crítica. Per aquest motiu, als ulls de Josep Carner i dels
seus amics, Santiago Rusiñol i Verdaguer no diferien substancialment dels poetastres que tro-
baven l’explicació de la seva manca de reconeixement públic en una versió sui generis del con-
flicte artista/societat, la qual cosa se’ls va fer sobretot avinent amb l’estrena d’El Místic i la
rebuda d’aquest drama per part del públic del Teatre Romea. Per això els blasmaven, però no
només. A diferència dels poetastres, que escrivien per a un públic restringit, íntim, podríem
dir, gent com Rusiñol i Verdaguer havia aconseguit crear-se un públic que feia cas de la seva
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rebel·lia, del seu individualisme, de la seva deliberada incapacitat de quedar assimilats i, per
consegüent, neutralitzats per cap doctrina. Per això eren perillosos; per això calia propiciar el
seu silenci; per això, l’estrena d’una obra com El Místic va provocar el rebuig explícit, per part
del catalanisme regionalista i catòlic i dels seus intel·lectuals.

D’entrada, amb El Místic, Santiago Rusiñol demostra, a través de la història de mossèn
Ramon, Miquel i Marta, la importància de la rebel·lió, la independència de criteri i l’afirma-
ció del dret a la diferència, contra la denúncia implacable de la hipocresia com a forma de
comportament individual i social. Santiago Rusiñol segurament es devia proposar, com sem-
pre, de parlar del tema de l’artista; ara bé, la utilització del «calvari de mossèn Cinto» com 
a model per a reflectir, sobre les taules escèniques, el calvari de l’artista, per una banda 
va eixamplar l’horitzó del drama, atorgant-li un valor molt més universal, i per l’altra, no va
agradar a tothom. En primer lloc, es va dir, perquè era una estratègia innoble per a atreure el
gran públic; segon, perquè evidenciava el poc respecte que mostrava l’autor per les consignes
que s’havien difós des dels sectors implicats d’alguna manera en l’afer Verdaguer; i tercer, per-
què tot plegat no feia sinó demostrar la irreductibilitat de Rusiñol davant l’intent, per part
d’aquests mateixos sectors, de crear una intel·lectualitat compromesa amb l’aleshores incipient
projecte polític i cultural de la Lliga Regionalista.

La gosadia de Rusiñol es va comentar a tots i cadascun dels diaris i de les revistes que, a
final de 1903, tenien alguna cosa a veure amb aquest projecte. La Veu de Catalunya i el 
Cu-cut!, a través de la ploma de Josep Morató i Grau, van alertar els seus lectors sobre l’opor-
tunisme comercial de Santiago Rusiñol, que no havia dubtat a recórrer a l’escàndol per tal de
«despatxar» totes les localitats, «i vinga bullit», tot i que El Místic, un drama sobre la condi-
ció de l’artista, quedava molt lluny de ser l’obra en clau que, pels rumors que corrien, amb
por o satisfacció, tothom esperava. Els joves universitaris aplegats a l’entorn de Josep Carner
a la revista Catalunya no s’ho van prendre, tanmateix, tan a la lleugera, encara que així 
ho pugui fer pensar aquesta noteta de Josep M. Tallièn: «Amigo, és terrible aqueix Rusiñol! No
se’n salva ningú, ni els Jocs Florals, ni el militarisme, ni lo marquès de Comillas! Amb tot s’a-
treveix!» Era tot just el començament d’un xàfec que no havia de sorprendre ningú que hagués
anat seguint els comentaris que, primer des de les pàgines de Montserrat i després des de la
publicació dirigida pel jove Carner, es dedicaven regularment i per separat, tant a l’autor d’El
Místic com al poeta Verdaguer. La combinació entre el qui Josep M. Tallièn anomenava, des-
pectivament, «l’autor de moda», que no tenia cap escrúpol a buscar l’èxit oferint al gran públic
uns temes als quals no era prudent que hi tingués accés, i l’autor d’En defensa pròpia, Flors del
Calvari, Al Cel, que els darrers anys de la seva vida s’havia hagut de refiar dels sectors moder-
nistes per a fer pública la seva obra, podia ser explosiva. Tots dos autors arribaven al gran
públic, a la fera, i, segons aquests joves partidaris de l’ordre, era responsabilitat de l’intel·lec-
tual compromès amb la construcció de la Catalunya moderna —la que aviat batejarien com
a «Catalunya Ciutat»— seleccionar dràsticament l’aliment que se li donava. I El Místic era
menjar per a paladars més refinats que els del gran públic del Romea. Com havia dit Carner
feia aproximadament un any, a propòsit de l’estrena d’Els Jocs Florals de Canprosa, determinats
drapets bruts més val que no surtin de casa. Josep M. Tallièn, al seu torn, rebla aquest argu-
ment quan fa referència a l’ambient que es respirava el dia de l’estrena d’El Místic. El crític
explica que «Les galeries bullien. L’alenada de la sala en aquella nit, tenia una fortor anticle-
rical que va patentisar el talent d’en Rusiñol, a l’haver de respectar les persones d’hàbit que en
l’obra apareixen, gràcies al tacte i delicadesa amb què l’autor les presenta i les fa moure.» I,
sobretot, rebla l’argument de Carner quan retreu a Rusiñol la manca de seny que demostra
portant «al judici del públic qüestions tan difícils de jutjar, cercant un èxit per camins tan difí-
cils». Escriu Tallièn: «Hauria estat insuportable i de tristes conseqüències el veure portar al tre-
pig de la imbecil·litat de certa gent infeliça el record i la personificació del que té en el cor de
tots els bons catalans aixecat un altar per venerar-lo.» No cal dir que, molt més que no pas
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preservar la imatge de Verdaguer, el que pretenien els joves de Catalunya era apaivagar el furor
de la fera contra els sectors socials als quals, popularment, es carregava la responsabilitat de la
mort del poeta. Per això, a banda de l’article de Tallièn, la revista publica una crítica d’Emili
Tintorer apareguda prèviament al setmanari modernista Joventut. 

Tintorer hi qüestionava, entre altres coses, l’actitud moral de Rusiñol pel fet d’erigir-se en
redemptor del poeta a través d’una obra que només de lluny s’apropava a una llegenda que,
al seu torn, «desfigura també la veritat». Si l’afer Verdaguer havia desvetllat l’instint de justí-
cia en Rusiñol, no era a través d’un drama on apareixen «bon xic desfigurats els personatges i
moltes situacions escèniques» que havia de reaccionar, sinó comprometent-se de debò, «aga-
far la creu al coll i parlar sense embuts, exposant-se a les conseqüències; tenia de dir els noms
i apellidos i presentar els fets en tota sa brutalitat per a treure’ns de dubte. No fent-ho aixís,
valia més que deixés en pau als morts i als vius, als que jo crec que ha fet un molt flac servei.»
Rere la reacció del crític de teatres de Joventut, «periòdic catalanista» adscrit a la Unió
Catalanista, no hi ha ni les prevencions amb què els joves de Catalunya s’enfronten a la poe-
sia i a la figura de Jacint Verdaguer, ni —encara— el qüestionament de la figura i l’obra 
literària de l’autor d’El Místic. El que reflecteixen els comentaris d’Emili Tintorer és el temor
i, sobretot, el rebuig dels intel·lectuals que combreguen amb el catalanisme, dels partits que,
com ocorre amb el que presideix en aquests moments Alejandro Lerroux, arremolina a 
l’entorn del discurs ideològic d’esquerres, espanyolista i populista, una part important de 
l’electorat. Un electorat que, per d’altra banda, constitueix el principal coixí tant per a la lite-
ratura com per a la biografia verdaguerianes. De fet, quan es va estrenar El Místic, les úniques
crítiques positives que va rebre el drama de Rusiñol van aparèixer a les pàgines de les publi-
cacions enfrontades amb el catalanisme —les mateixes que, a partir de 1895, van acollir els
articles «En defensa pròpia» del poeta— i de sòlida tradició anticlerical. Però també amb
importants reticències, val a dir-ho, perquè, malgrat les concessions que fa Rusiñol —sobre-
tot durant el segon acte— al públic desitjós de veure els drapets bruts de la burgesia catalana
al sol, en comptes de reproduir sobre les taules escèniques «el crimen moral más grande que
se registra en la historia»5 o fer professió de fe anticlerical, parla de la hipocresia com a mal
social i ho fa a través d’un discurs que, lluny de ser doctrinari i didàctic, és fonamentalment
literari. Segurament per això, el drama tampoc no va acabar d’agradar al públic al qual sem-
blava, segons els catalanistes, que anava dirigit El Místic. «Lo públic anà a jutjar l’obra amb
prejudicis i se n’endugué un xasco», escriu Jacint Capella a La Renaixença.6 I afegeix que el
públic «no volia poesia, volia escàndol aquella nit i no en tingué perquè l’autor va fer molt bé
de no servir-n’hi», cosa de la qual es lamenta el crític del diari El Liberal de Barcelona, Carlos
Juñer Vidal, quan escriu que Rusiñol hauria fet bé si s’hagués preocupat «menos del Arte y
más del público»7 i, en canvi, se’n felicita un Federico Urrecha disposat a presentar El Místic
com la producció «más honda, más seria y fundamental de Rusiñol», perquè la qualitat lite-
rària, l’eficàcia dels mitjos tons, dels matisos i de la universalitat de l’obra, legitimaven la lec-
tura que, en darrer terme, s’imposava i que s’avenia amb l’anticlericalisme crític d’un diari com
El Diluvio, el diari on escrivia Urrecha.8 I això, cal tenir-ho molt en compte, no s’oblidaria
fàcilment.

Rusiñol ho sabia. Com sempre que una de les seves obres provocava algun tipus d’enre-
nou, es va lamentar més endavant de la manca absoluta de comprensió amb què s’havia rebut
El Místic. Ho va fer en una carta a López Chavarri, que havia vist l’obra i en va publicar un
comentari a El Globo, de Madrid. Segons Rusiñol, el seu amic valencià hauria estat l’únic que

5. José Pastor Rubira, «Crónicas teatrales: El Místich», dins Diario Mercantil, 7-II-1903.
6. Jacinto Capella, «El Místich», dins La Renaixensa, 7-XII-1903.
7. Carlos Juñer Vidal, «El Místich», dins El Liberal de Barcelona, 6-XII-1903.
8. Federico Urrecha, «Teatros: Romea.- El Místich, drama de Rusiñol», dins El Diluvio, 6-XII-1903, i «Teatros: Romea.- El Místich
de Rusiñol», dins El Diluvio, 8-XII-1903.
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havia comprès el veritable sentit d’un drama que no pretenia de cap manera posar més llenya
al foc, ja prou revifat, de la lluita política a Catalunya, sinó produir, com va escriure Chavarri,
«una obra de sentimiento, nacida directamente del corazón; obra de arte, en fin, sin predica-
ciones de mitin, sin dogmatismos parlamentarios, sin nada que trascienda a comité, distrito,
junta de elecciones».9 El Místic pretenia ser un drama de contingut simbòlic i, per tant, la
recreació del «cas Verdaguer» no era res més que un pretext per elaborar una reflexió molt més
general: «El individuo ha desaparecido y sólo queda un símbolo viviente; es la sinceridad sola,
el amor luchando contra las concupiscencias y las hipocresías que nos dominan.» I segura-
ment era veritat. Només cal recordar La «merienda» fraternal i la manera com Rusiñol hi trac-
ta el lerrouxisme, a través de la paròdia dels seus famosos aplecs. 

El cas és que l’afer Verdaguer feia posar nerviosa molta gent i que, per altra banda, una de les
estratègies que més rendibilitzarien els joves intel·lectuals catalanistes en el tombant de segle
per tal de «bastir-se el clos» de què parlàvem abans és la selecció de materials per a construir
una tradició adequada al model de país i de cultura a què aspiraven, assentat sobre els pilars
de la tradició, el catolicisme i la llengua. «Catalunya serà cristiana o no serà», va afirmar Josep
Torras i Bages, comptant amb la capacitat de Verdaguer d’edificar-ne el símbol, Canigó, a tra-
vés de la seva poesia. L’objectiu, entre d’altres, era reaccionar eficaçment contra el discurs
sobre la identitat de Catalunya confegit pel modernisme i sustentat en la idea de modernitat.
El pensament i fins i tot la presència de Torras i Bages és al darrere dels joves de la revista
Catalunya, dels polítics de la Lliga Regionalista amb Enric Prat de la Riba en primer lloc, i
del catalanisme conservador en general. Si Verdaguer, el poeta de Catalunya, tal com va afir-
mar Jaume Bofill i Matas,10 havia col·laborat activament en la realització d’aquesta idea, per
què n’era tan dràsticament bandejat, de la tradició «inventada» que constituirà els fonaments
del projecte polític i cultural anomenat noucentisme? Si, com evidencien els textos prime-
rencs d’Eugeni d’Ors Rovira, Verdaguer simbolitza —escriu—11 «la Sagrada Inquietud» que
empeny l’artista i l’intel·lectual modernista sempre més enllà pels camins del coneixement, per
què el seu nom i la seva obra queden exclosos de la doctrina noucentista que ell mateix ver-
balitzarà, dia rere dia des de 1906, a La Veu de Catalunya? 

La solitud del poeta
Jacint Verdaguer era i va continuar essent, per damunt de tot, una figura incòmoda. El poeta de
Canigó i de Pàtria té poca cosa a veure amb el de Flors del Calvari o Al Cel; l’almoiner de la casa
del marquès de Comillas, ben poca cosa a veure amb l’exorcista irredempt dels últims temps; 
el jove seminarista de Vic cofat amb barretina que acut a cercar el seu premi als Jocs Florals de
Barcelona, ben poc amb el capellà prematurament envellit que gosa desacatar les decisions dels
seus superiors; el poeta llorejat a Ripoll amb motiu dels actes de celebració de la restauració 
del monestir, ben poc amb el capellà a qui se li ha prohibit la missa després d’acusar-lo de boig.
El que comparteixen tots aquests Verdaguers és potser això: la solitud que caracteritza i deter-
mina la vida del poeta; la malenconia com a forma de relació amb el món, l’única que permet
reflectir el desencaix de l’individu en un món que canvia, i, sobretot, de l’artista modern en una
societat que encara no ho és prou, de moderna, per oferir-li un reconeixement i, en darrer terme,
un lloc. És a dir, la condició de l’artista tal com l’entén el modernisme —que és el nom que es
dóna a Catalunya al romanticisme assumit amb totes les conseqüències—, un model d’artista
que la societat catalana no sé si no produeix, però sí que no accepta, amb moltes reticències, fins
als darrers anys del segle xix. Geni, visionari, rebel, individualista, marginat, incomprès, crític,

9. Eduardo L. Chavarri, «Vida literaria: Letras levantinas: El Místich, drama de Santiago Rusiñol», dins El Globo, 20-XII-1903.
Vegeu també la carta de Santiago Rusiñol a Eduard L. Chavarri (Sóller, 6-I-190[4]), dins Obres Completes, vol. II, p. 943-944.
10. Jaume Bofill y Matas, «Catalunya y En Verdaguer», dins Catalunya, 11, 15-VI-1903, p. dix.
11. Eugeni d’Ors, «Discussions d’Art», Pèl & Ploma, III, 85, febrer 1902, p. 279-280, ara a Eugeni d’Ors, Obra Catalana d’Eugeni
d’Ors. Papers anteriors al Glosari (Barcelona: Quaderns Crema, 1994) (Edició de Jordi Castellanos), p. 329-331.



revulsiu, Verdaguer es convertirà, sense ni tan sols proposar-s’ho, en el reflex de l’artista i de l’in-
tel·lectual modernistes i, de rebot, en l’antimodel de l’intel·lectual noucentista, disposat a jugar
la carta de l’entesa entre l’art i la política, i, per tant, a rebaixar el punt de vista crític que és inhe-
rent a la figura de l’intel·lectual. Josep Carner, que portarà a terme un procés dràstic de revisió
de la tradició literària catalana durant els primers anys del segle xx,12 procurarà superar la inco-
moditat de les contradiccions de Verdaguer situant-lo en un estadi fundacional, primigeni, 
gairebé inconscient, de la cultura catalana moderna. El repte dels noucentistes és conquerir la
consciència de la utilitat pública, cívica, d’un poeta que no es barreja amb el seu públic, que no
parla per ell, sinó que contempla la realitat des de la distància a què l’empeny la responsabili-
tat de crear, a través de la poesia «profètica i alada», l’ideal de societat que els polítics s’encar-
regaran de realitzar. Les prevencions cap a Verdaguer són, doncs, fonamentalment ideològiques
i es tradueixen, a la pràctica, en un silenci persistent que embolcalla, des de la talaia de la cultu-
ra diguem-ne «institucional», la seva figura. 

Com que el poeta noucentista s’imbueix de la missió de construir, de modelar, el seu
públic, també es pot permetre desentendre’s del vessant popular de l’obra i de la imatge de
Verdaguer, el poeta sacerdot que, en el cas que s’hagués fet sacerdot per tal de sobreviure com
a poeta, hauria estat finalment el poeta —per la relació que manté amb el públic— qui li 
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12. Vegeu, per exemple, la revisió de la tradició poètica catalana que fa Josep Carner, «De l’acció dels poetes a Catalunya», dins
Empori, núm. 10, abril 1908, p. 124, i l’anàlisi que en fa Jaume Aulet, Josep Carner i els orígens del Noucentisme (Barcelona: Curial
Edicions Catalanes / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992).

Fotografia d’Enric Borràs fent de
místic l’any 1903, apareguda a
Escena Catalana, de 25 de gener
de 1926
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hauria permès de sobreviure com a sacerdot.13 Però queda clar que l’intel·lectual i l’artista
noucentista es pot desentendre del públic només en tant que funcioni l’entesa amb els polí-
tics. A mesura que el segle avança i l’equilibri —sempre precari— es clivella, la imatge de
Verdaguer es converteix en un valor de canvi cultural que només el cop d’estat del general
Primo de Rivera, el 1923, i el consegüent desmantellament de les institucions polítiques i cul-
turals de la Mancomunitat de Catalunya aconseguiran de resituar. El poeta que, encara el
1915, a les pàgines de La Revista, dirigida per Josep M. López-Picó i que aplega gent tan dife-
rent com Carles Riba, Joaquim Folguera, J. V. Foix, Clementina Arderiu, Alexandre Plana,
Josep M. de Sagarra, Joan Salvat-Papasseit, no deixa de ser el darrer poeta vuitcentista o, com
a molt, el punt de partida «inconscient» de la poesia catalana moderna14 del qual els joves nou-
centistes procuren marcar les distàncies, esdevé, l’any 1924, un dels «seus». 

Perquè, com explica Ricard Vinyes15 en resseguir l’accidentat procés de monumentalització de
Jacint Verdaguer a partir del moment de la seva mort, al mateix temps que es produïa la inaugu-
ració oficial del monument, el 14 de maig de 1924, presidida pel rei, el dictador Primo de Rivera
i nombrosos representants de l’alta jerarquia eclesiàstica i militar, un grup d’artistes i escriptors
encapçalats per Àngel Guimerà, amb Carles Riba, Clementina Arderiu, Tomàs Garcés, Joaquim
Casas-Carbó, Narcís Oller, Josep Llimona, Melcior Font, Carles Cardó, Joaquim Ruyra i Pompeu
Fabra, deixaven una corona de flors damunt la tomba de Verdaguer, al cementiri de Montjuïc,
amb una banda que deia «A Mn. J. Verdaguer, els seus». Els seus: joves i vells, poetes i novel·lis-
tes, modernistes i noucentistes, per damunt de revisions crítiques i superacions evidents, perquè
la circumstància històrica els havia posat novament en evidència la fragilitat del projecte de país
que defensaven i la necessitat, ineludible encara, dels símbols. I Verdaguer, malgrat les seves con-
tradiccions o potser encara més per aquestes contradiccions, ho era. 

MARGARIDA CASACUBERTA
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13. Ramon Pinyol i Torrens, «Les revistes literàries dirigides per Verdaguer. Una aproximació», dins Anuari Verdaguer, 1991 (Vic:
Eumo Editorial / Ajuntament de Barcelona, 1992), p. 107-135.
14. Sobre el procés de revisió de la poesia verdagueriana a partir del noucentisme, vegeu Josep M. Balaguer, «Joan Teixidor, una revisió
de Verdaguer en els anys 30», dins Anuari Verdaguer 1993-1994 (Vic: Eumo Editorial / Ajuntament de Barcelona, 1995), p. 179-212.
15. Ricard Vinyes, «La metàfora de bronze. El procés de monumentalització a J. Verdaguer (1902-1924)», dins L’Avenç, en premsa.


