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Un escriptor a la defensiva

A la tornada d’un viatge a Terra Santa l’any 1886, Verdaguer extremà la seva dedicació sacer-
dotal, incrementant les hores de confessionari i, sobretot, augmentant els ajuts econòmics a
persones necessitades, des del seu càrrec d’almoiner del marquès de Comillas, fins aleshores
força negligit. Se li accentuà el zel caritatiu, i aviat es veié assetjat per indigents poc escrupo-
losos i pidolaires professionals que s’aprofitaven de la seva bona fe. 

El 1890 entrà en contacte amb visionaris i exorcistes, que el suggestionaren fins al punt
d’arribar a practicar exorcismes a la seva cambra del palau del marquès. Endut pel mateix zel
sacerdotal, Verdaguer s’interessà per la compra d’una capella —Santa Creu de Vallcarca—, i
n’obtingué la propietat, a costa d’un endeutament personal, «origen —en paraules de 
l’escriptor— de tots los altres deutes».

A començaments de 1893, incòmode per les actuacions del seu capellà i almoiner, el marquès
decideix prescindir dels serveis del mossèn, i n’acorda amb el bisbe de Vic la sortida de la casa.
A la primeria de maig, després d’endur-se Verdaguer a Vic i acollir-lo uns quants dies al palau
episcopal, Morgades li proposa de passar una temporada al santuari de la Gleva, on podrà
refer la salut, malmesa —segons el prelat— per la seva excessiva dedicació sacerdotal. En
aquest santuari, Verdaguer hi passarà dos anys, «lluny de biblioteques [...], lluny de mos edi-
tors, de mos llibres i fins de mos mateixos manuscrits», preocupat sobretot de passar per boig,
acusació que li semblava veure créixer al seu voltant.

Als darrers mesos, i contravenint les ordres del seu bisbe, Verdaguer baixa amb freqüència
creixent a Barcelona, on es relaciona amb la família Duran —una mare, dues filles i un fill—,
que feia temps que tractava. S’escampen rumors calumniosos sobre la seva persona, i el 
prelat, fins aleshores relativament comprensiu, pren una decisió que, vistes les futures conse-
qüències, s’ha de considerar desencertada: fa arribar a Verdaguer un títol d’admissió a la 
casa-asil de capellans de Vic, on es recloïa els sacerdots del bisbat amb deficiències físiques o
psíquiques. Verdaguer interpreta la proposta del bisbe com una certificació del seu desequili-
bri mental, i reacciona violentament contra l’intent d’internament en el que ell considera un
manicomi per a eclesiàstics.

No podent eixugar les successives hipoteques per la compra de la capella de Vallcarca, acor-
ralat pels creditors, Verdaguer viatja a Madrid per fer una visita al marquès de Comillas, «amb
la idea —segons escriurà més tard— de pendre-li lo pols respecte a mos deutes, que ell m’ha-
via promès pagar». L’entrevista resultà infructuosa, tot i les renovades promeses del marquès
d’atendre els deutes del seu antic capellà. El mes de maig de 1895, Verdaguer deixa el santuari
i s’instal·la, a Barcelona, al domicili de la família Duran. Morgades l’amonesta repetidament, i,
davant la inutilitat de les seves advertències, constitueix un tribunal eclesiàstic que citarà el
capellà díscol tres vegades en un parell de mesos.

Mentrestant, el bisbe comet una altra imprudència, de resultats catastròfics: demana a
l’autoritat civil de Barcelona que intervingui en el conflicte canònic amb el seu subordinat. El
14 de juny, després d’un seguiment policial, un delegat governatiu es persona al pis dels
Duran amb una ordre de detenció per a Verdaguer. Aquest es nega en rodó a abandonar la
família que l’ha acollit, i l’endemà mateix escriu una carta a Morgades queixant-se d’un pro-
cediment tan expeditiu i desproporcionat. El bisbe respon tot seguit, recordant-li l’obedièn-
cia que li deu, com a sacerdot de la seva diòcesi. Verdaguer se sent perseguit, i envia una carta
pública al director d’El Noticiero Universal, que sortirà publicada amb el títol de «Comunicat»
en l’edició del vespre del dia 17 de juny:
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«Pel mes de maig de l’any 1893, després dels Jocs Florals, se m’allunyà traidorament de
Barcelona amb la tàcita nota de boig, donant-me a mi l’excusa d’anar dos mesos a fora a cui-
dar ma salut, que, gràcies a Déu, no necessitava remeis. [...] 

»He baixat a Barcelona, en ús de mon dret i de ma llibertat, per arreglar mos assumptos i
obrir una sortida en ma situació desesperada, i dues vegades he vist la força pública en 
ma mateixa posada per agafar-me com un delinqüent. Gràcies a la Verge Maria, que no m’ha
deixat en ma tribulació, no he passat per eixos carrers entre gent d’armes. Per si hi hagués de
passar, demà o qualsevol dia o nit, [...] ara, mentres tinc lloc i temps, demano justícia i 
protesto davant de la llei, davant de la gent honrada de Barcelona que em coneix, davant del
cel i la terra, i del mateix Déu que ens ha de judicar a tots, de la iniquitat de què és víctima,
no sé amb quin fi, aquest pobre sacerdot.»

El 23 de juliol, després de tres incompareixences davant el tribunal eclesiàstic del Bisbat de
Vic, Verdaguer rep la notificació de la seva suspensió a divinis, disposició canònica que com-
porta la prohibició de celebrar missa, única possibilitat de percebre un modest estipendi per
al capellà destituït de tots els seus càrrecs. Poc després, el dia 6 d’agost, Verdaguer insereix al
diari La Publicidad el primer d’una sèrie d’onze articles «en defensa pròpia». L’escàndol és 
clamorós. El bisbe hi veu una mostra clara de rebel·lia, i l’opinió pública es divideix en dos 
bàndols antagònics: conservadors i liberals prenen partit, des dels òrgans periodístics respec-
tius, sobre el cas del capellà que se sent calumniat i víctima d’una conspiració.

La sèrie d’escrits periodístics s’interromp el primer de setembre, «amb la promesa formal
[...] de que tot seguit se’m tornarien les llicències», i, el mateix mes, els articles es recullen en
un opuscle, amb la traducció castellana enfrontada. El 17 d’octubre, un grup de metges bar-
celonins, encapçalat pel doctor Giné i Partagàs, signa un dictamen favorable sobre les facultats
mentals de Verdaguer. Les conclusions són immediatament esgrimides pels partidaris de mos-
sèn Cinto com un argument científic irrefutable, que avala els arguments dels seus articles. 

Segueixen dos anys de penúries econòmiques i de rebuig social. El mes de maig de 1896
el poeta concorre, sense èxit, als Jocs Florals de Barcelona, i, a l’agost del mateix any, amb
motiu de la Festa Major, la vila de Gràcia li ret un homenatge públic en un teatre barceloní.
Paral·lelament, uns quants escriptors afectes a Verdaguer li ofereixen la direcció literària de la
revista L’Atlántida, creada per contribuir a la subsistència de l’escriptor, privat d’ingressos
regulars. Del novembre d’aquest any és el poema «Se’n cansaran?», il·lustratiu de l’estat 
d’ànim del capellà-poeta:

«Totes les ones de la mar
m’han envestit en so de guerra,
tot udolant com a lleons,
com a lleons sedents de presa.

Han rodolat pel meu damunt
obrint ses boques de caverna,
roges d’enuig i lleig verí,
plenes d’insults i d’anatemes.

[...]

Los colps de mar de un a un
van rodolant sobre ma testa,
com una mola sobre el gra,
com l’eugassada sobre l’era.
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Mes lo meu front està serè,
mon esperit jugant s’hi bressa,
com la gavina en la maror,
com l’aligot en la tempesta.

Totes les ones de la mar
no poden rompre un gra d’arena.»

A mitjan 1897 la situació es fa insuportable, i Verdaguer torna a presentar batalla a la premsa.
El 5 d’agost, al mateix diari La Publicidad i sota l’epígraf «Un sacerdot perseguit», comença a
publicar una segona sèrie d’articles, més extensa i estructurada que l’anterior, que es clourà
sobtadament el 21 de novembre. Verdaguer fa una llarga estada a Madrid, i, gràcies a les 
gestions dels pares agustins d’El Escorial, i amb la intervenció del bisbe de Madrid, accepta

Fotografia del saló menjador dels marquesos de Comillas al Palau Moja

Amparo Duran (al centre, a la dreta), amb amics i coneguts de Verdaguer, a Vil·la Joana,
maig de 1902
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retractar-se de la seva actitud davant Morgades, el seu superior eclesiàstic. La retractació es fa
efectiva, en un escrit tramès per Verdaguer al bisbe de Vic, el dia 6 de gener de 1898. Un mes
després, Morgades li torna les llicències sacerdotals, i es clou així una tempestuosa etapa de la
vida de Verdaguer, d’una importància decisiva en la seva vida de sacerdot i d’escriptor, i d’una
enorme repercussió dins i fora de Catalunya.

Els articles «en defensa pròpia»
Els escrits que Verdaguer publicà a la premsa de Barcelona els anys 1895 i 1897 constitueixen
una fita cabdal del periodisme català, i, de retop, de la prosa catalana contemporània. En
paraules de Josep Maria Casasús, «representen la primera gran manifestació, en l’àmbit de les
cultures romàniques, de l’esclat dels grans debats periodístics, de les llargues polèmiques 
de finals de segle sobre qüestions de justícia i de moral». Recordem que, a França, de finals de
1897 a la darreria de 1900, l’escriptor Émile Zola publicà un cicle d’articles polèmics sobre
l’affaire Dreyfus, que obtingueren un gran ressò social. Cal tenir present, però, que el cèlebre arti-
cle «J’accuse» del novel·lista francès aparegué quatre dies després de la publicació del darrer
article «en defensa pròpia» de Jacint Verdaguer.

Les dues sèries en què aparegueren a la premsa els articles de Verdaguer fan pensar en una
estructura prèviament decidida per l’autor. Si en el «Comunicat» tramès a El Noticiero
Universal el poeta s’adreçava «a la gent honrada de Barcelona» —als lectors del diari on es feia
pública la seva carta—, demanant justícia i protestant davant la llei, els primers articles de la
primera sèrie, apareguts a La Publicidad, contenen referències autobiogràfiques, exposades en
forma ordenada i lineal, sota el nom destacat de l’autor. No crec pas que fos casual, aquesta
narració continuada dels fets que l’havien conduït a publicar els articles. Verdaguer degué pre-
veure aquesta continuïtat abans d’enviar al diari la primera de les col·laboracions.
Formalment, a més, recorden un article del filòsof i publicista vigatà Jaume Balmes, intitulat
«Vindicación personal» i aparegut l’any 1846 en un diari de Madrid, que Verdaguer devia
conèixer prou bé.

A diferència dels articles de la primera sèrie, que no duen cap títol aclaridor del seu con-
tingut, els articles de la segona sèrie van tots encapçalats amb un títol, seguit en algun cas d’un
epígraf al·lusiu al tema que s’hi tracta. En la primera sèrie, el conjunt dels articles formen una
mena de relat únic; en la segona, més extensa, els articles constitueixen unitats independents,
són més ideològics —podríem qualificar-los d’«articles d’opinió»— i tenen un to més dur. El
recurs a la interrogació en la intitulació de molts dels articles estableix una relació dialèctica
amb el lector, que el predisposa a acceptar els judicis de l’articulista.

Els recursos retòrics desplegats per Verdaguer en aquests escrits periodístics els confe-
reixen una gran eficàcia: les pàgines d’En defensa pròpia contenen els elements necessaris per
aconseguir la persuasió dels lectors. El «públic [barceloní] de bon seny i de bon cor» —el
seu «castell de defensa»— abraçarà fàcilment la causa de mossèn Cinto, el capellà que se
sent calumniat i perseguit. A Barcelona, escriurà Verdaguer, «se’m coneix i estima», i confia
que la majoria de lectors li faran costat. Encara avui, allunyats dels motius que els provo-
caren, aquests articles continuen obtenint la comprensió benvolent dels qui els llegeixen,
alhora que, mercès a la retòrica que Verdaguer hi maneja, susciten l’adhesió del lector a 
la seva causa.

Un article que podem considerar modèlic des del punt de vista formal és el que obre la
segona sèrie d’En defensa pròpia: «Llorers espinosos». L’oxímoron del títol constitueix ja tot un
encert, i el desplegament narratiu d’aquesta oposició és un veritable exercici de mestria literària.
Després de presentar-se com una víctima del seu superior, d’un amic íntim, i d’un familiar
(Morgades, Collell, Verdaguer i Callís), mossèn Cinto remata el text amb una afirmació trans-
cendent i categòrica —«Hi ha un Déu!»—, com a darrer argument que «la veritat triomfarà,
i la mentida i la iniquitat seran confoses». La invocació divina, sempre favorable als interessos
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i a la conducta de l’autor, és constant en els articles, i passa a ser un dels recursos retòrics
més utilitzats per Verdaguer: la veu de Déu és la de la consciència; desobeir el bisbe és obeir
Déu, etc.

Verdaguer recorre molt sovint a la comparació hiperbòlica, exagerant aspectes de la seva
situació personal. Relaciona la seva «persecució», per exemple, amb la que patiren els primers
cristians a la Roma de Neró i Dioclecià. O magnifica el seu cas particular, tot universalitzant-lo:
«se m’ha volgut avergonyir [...] davant del món»... Els elogis de la pobresa recorden més d’un
poema de Sant Francesc o de Flors del Calvari, on la retòrica preval damunt la realitat dels fets.
L’exageració es fa evident en la majoria d’aquests escrits, com ara en la defensa desmesurada
de la família Duran (article XVI de la segona sèrie). En l’ús de les figures retòriques destaca
alguna referència clàssica, com ara la comparació d’una desgràcia futura amb la presència d’un
àspid entre les flors (article III de la primera sèrie), i moltes són típiques del seu estil: Santa
Creu de Vallcarca és una creu que ell ha d’acceptar; el carrer que hi du, batejat amb el nom
de «pujada de Santa Creu», és el seu camí del Calvari; ell mateix i la seva persecució són com-
parables a Crist i la seva passió, etc.

En molts articles, l’argumentació sil·logística —utilitzada sempre pro domo sua—, empa-
rada per les citacions bíbliques o patrístiques més adients, convenç fàcilment el lector de la
bondat dels judicis verdaguerians. Podem pensar, fins i tot, que l’ocultació de qualsevol fet
relacionat amb la pràctica exorcística —una de les causes de l’expulsió de Verdaguer del palau
del marquès— fou una decisió voluntària de l’escriptor, o, si més no, un oblit interessat per
a la justificació de la seva innocència.

La ironia de vegades voreja el sarcasme (article XIII de la segona sèrie), i pot constituir la
base de tot un article (el XXIV de la segona sèrie). La preocupació de Verdaguer pels seus «per-

Retrat de Verdaguer 
elaborat per l’artista Pizà
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seguidors» recorda el poema de Flors del Calvari que comença: «Amadíssims enemics...», amb
una formulació retòrica d’una coneguda paradoxa evangèlica.

Les imatges i metàfores referents als diversos actes del seu drama personal són una mostra
de la perícia literària de Verdaguer: l’esclat d’ira de Collell, en una trobada casual amb el
poeta, fou, segons aquest, «lo primer llampec de l’esgarrifosa tempesta, si no la guspira elèc-
trica que la desencadenava [...]: l’hora de les tenebres era arribada per mi»... El somni que
Verdaguer pren per un avís de Déu, en l’article intitulat «La calúmnia» (quart de la segona
sèrie), admet una interpretació freudiana, en la línia de la hipòtesi sobre el «cas Verdaguer»
del caputxí Miquel d’Esplugues. Tanmateix, aquesta teoria psicoanalítica —cercar l’origen
del desequilibri emocional de l’escriptor en la repressió sexual motivada per la seva condi-
ció de cèlibe i de sacerdot— és rebutjada de ple pel metge psiquiatre Delfí Abella, autor
d’un assaig psicopatològic sobre Verdaguer, que la troba «audaç i ingènua» en mans del reli-
giós caputxí, i la considera una «aplicació superficial de la teoria psicoanalítica ortodoxa de
Freud».

El dramatisme creixent que presenten aquests articles periodístics és una de les tècniques
literàries usades per Verdaguer amb més destresa. El victimisme dels primers articles es con-
verteix, gradualment, en un atac frontal i en una argumentació contundent, i, sobretot als
darrers articles de la segona sèrie —«Un boig ne fa cent»—, en l’expressió d’una victòria segu-
ra damunt dels seus enemics.

Ja des del «Comunicat» previ, el lector se sent molt a prop de l’articulista gràcies a un
seguit d’estratègies literàries, com ara l’ús reiteratiu del «jo» —compendi del subjectivisme
romàntic i de la llibertat de pensament—, una captatio benevolentiæ sempre interessada, i una
presentació retòrica de la seva persona, que aconsegueix fer creïble que l’autor és un home vell
—tot just acaba de fer cinquanta anys— i que és un «pobre sacerdot», víctima d’una iniqui-
tat sense finalitats clares.

La tècnica argumentativa és un altre dels procediments literaris de què l’autor se serveix repe-
tidament. És evident que Verdaguer té les seves pròpies raons, davant les raons que invoquen els
seus adversaris. Un cert abús de les fórmules argumentals apreses en l’escolàstica del Seminari
fan minvar, potser, la credibilitat d’uns motius personals per si mateixos prou convincents. La
seguretat amb què Verdaguer interpreta els designis divins —sempre, naturalment, a favor seu—
ens pot fer dubtar de la «lògica» de l’argumentació. Les repetides invocacions a Déu, com a ulti-
ma ratio de la seva defensa personal, poden resultar fins i tot contraproduents als ulls del lector
objectiu i desapassionat, però tenen —no es pot negar— una gran força estilística.

Un altre tret destacat de l’estil periodístic d’En defensa pròpia és el recurs reiterat a la inter-
rogació. Molt sovint, des del títol mateix de l’article, Verdaguer entra en diàleg obert amb el
lector, l’interpel·la sobre un punt del debat, i, després de rebatre els judicis dels seus contra-
ris, tanca l’article amb una reformulació de la pregunta que l’encapçala. De vegades, el text es
clou amb una citació evangèlica —«Per què em pegues?»— o amb una sentència apodíctica
—«Hi ha un Déu!»—, amb una dita popular —«Val més ser aucell de bosc que de gàbia»—,
o amb una pregunta victimista: «Quin mal he fet perquè se’m tracte així?»

De tota manera, la clau de la prosa periodística de Verdaguer és, sense cap mena de
dubte, l’ús d’una llengua viva, natural, culta i popular a la vegada, desusada fins aleshores
en un mitjà de comunicació català. La meravella de la prosa apassionada dels articles En
defensa pròpia s’explica, potser, per una sàvia distribució de complexes argumentacions 
cultes (sil·logismes escolàstics, disposicions conciliars, citacions llatines...) i sintètiques for-
mulacions populars (adagis, modismes, refranys...). L’ús d’un català viu, quasi col·loquial 
—però rarament dialectal («per dir-ho amb una frase de mon país», adverteix una sola vega-
da)—, amb alguns castellanismes del català parlat (jefe, concejal, acreedor, deshauci...), es
revela molt eficaç a l’hora de captivar el lector i transmetre-li, sense dificultats expressives,
i en la llengua del país, la bondat dels seus raonaments. Cal subratllar, a propòsit de l’ús del
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català, que els articles s’inserien en un diari barceloní que es publicava íntegrament en cas-
tellà, i que, excepcionalment, en el cas de Verdaguer, respectava la llengua de l’autor. Fou
una sort, per a l’articulisme en català, que Verdaguer mantingués l’ús d’aquesta llengua 
—en uns diaris escrits en castellà— per defensar-se públicament. La literatura catalana hi
guanyava un títol destacat, i el periodisme en català, un model per a un gènere —l’articu-
lisme polèmic— d’una absoluta modernitat.

Tancaré aquestes reflexions amb unes paraules de Maurici Serrahima, que em semblen les
més escaients per a una valoració estilística de l’articulisme verdaguerià: «Fins aleshores, mai
ningú no havia escrit en català amb la perfecció i l’eficàcia literària i polèmica que [Verdaguer]
va aconseguir amb aquells articles. Verdaguer va saber trobar la manera de dir i l’estil que li
feien falta. Cada mot hi prenia un sentit expressiu exacte.» Amb aquells articles —conclou
Serrahima— «la prosa verdagueriana havia arribat a dalt de tot».

NARCÍS GAROLERA


