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Un poeta al servei de l’altar

«T’envio aqueixos exemplars de ma cançó [escrivia Verdaguer a l’amic Jaume Collell des de
can Tona el maig de 1870]; com te passeges tant per Barcelona, no et vindrà malament 
d’entregar-les, pus te deus veure sovint amb tots mos amics».1 Amb la carta baixaven al cap i
casal català un plec de fulls solts o volanders amb les cobles o goigs A la divina Pastora. Eren
els primers que estampava i difonia un jove clergue del bisbat de Vic i poeta guardonat en els
Jocs Florals de 1865, de 1866 i mantenidor dels de 1869. Aquell mes de maig complia 25
anys i amb aquells primers goigs repartia en lletra impresa els seus dos més grans ideals, com
escriuria al seu pare el febrer de 1872: «per Ell i per les lletres ho sacrifico tot [...]; Déu i les
lletres són mon tresor».2

El mes de novembre de 1871 J. Collell comunicava a Marià Aguiló: «Ara ha fet una cançó
nova de Nadal que n’hi ha per llepar-se’n els dits i els llavis, de tanta dolçor. N’estamparem
quatre o cinc mil, perquè se’n puguen vendre en les vinentes Pasqües.»3 Eren «Lo tam-pa-tan-
tam», coneguda avui com «El noi de la mare», i «La cançó del rossinyol»; aquella, una varia-
ció en la lletra d’una nadala tradicional; aquesta, una que podia cantar-se amb la tonada de la
molt coneguda cançó popular «La Pepa». I Verdaguer escrivia a Collell: «Si coneixes que agradàs
a l’Aguiló que en correguessen per Barcelona, n’hi farem enviar a preu d’impremta un parell
de mils, o diríem a ell o a qualsevol altre amic que l’estampassen en algun centro de romanços
o llibreria que per aqueixes coses hi ha al carrer de la Palma de Santa Caterina, si no m’en-
ganyo. Lo que cregues convenient sobre això, quan acabeu d’estampar, envia-m’ho a dir i jo
baixaré.»4

Aquest mateix any hom li parla «per a que fes o retocàs algun dels goigs del Cor de
Jesús».5 L’encàrrec —ho sabem per la carta de J. Torras i Bages a J. Collell—6 li havia estat
fet pel canonge vilafranquí i propagador de l’Apostolat de l’Oració o devoció al Sagrat Cor
de Jesús, Josep Morgades i Gili.

El mes d’abril de 1872 fa estampar a Vic un full solt amb quatre «Cançonetes del mes de
Maria»; el juny, les «Cobles al Cor de Jesús»; el dia 15 del mateix juny publica a La
Renaixença, «Jesús als pecadors», i un altre full solt també estampat a Vic: «Cobles de l’amor
de Jesús» amb una indicació significativa: «a l’aire de les missions».

El mes de gener de 1873 confessava novament a l’amic Collell el seu treball: «no fa gaire
temps me digueres que convindria que s’escrigués una Passió catalana popular. Jo l’acabo de
fer i em sap greu que sies fora per no poder-la sacudir un xic tots dos; però ho farem, si a Déu
plau, quan tornes, si m’ho escrius o véns a la rectoria. Voldria estampar-la a Barcelona [...] 
és en estrofes com l’altra que es diu de Sant Pere, però rimades i un poc més curta [...]. Si
pogués estampar-la d’aquí a tres setmanes, podria vendre’s abans de la quaresma.»7 Les anti-
gues versions les entonaven «en les botigues de ciutat» les fadrines i «els qui d’almoina viuen,
de porta en porta cantant la passió».8 Eren de poca qualitat literària i fou Verdaguer qui les

1. Epistolari de Jacint Verdaguer (a partir d’ara EJV), vol. I, p. 90.
2. EJV, I, p. 127.
3. Biblioteca de Catalunya. Fons Marià Aguiló, correspondència.
4. EJV, I, p. 121.
5. EJV, I, p. 107.
6. Jaume Collell, Dulcis amicitia (Vic: Gazeta de Vic, 1926), p. 25 (o bé a Epistolari de Josep Torras i Bages, vol. I, Montserrat, Pab,
1994, p. 43).
7. EJV, I, p. 133-134.
8. Francesc Pelay Briz, Cançons de la terra, vol. II (Barcelona- París: Alvar Verdaguer - Maisonneuve, 1874), p. 114.
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9. Valeri Serra i Boldú, Biografia de mossèn Jacinto Verdaguer (Barcelona: Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, 1924), p. 60.
10. Vegeu Ricard Torrents, Verdaguer. Estudis i aproximacions (Vic: Eumo, 1995), p. 243-244, i Joan Requesens, «Nòtules verda-
guerianes», dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXII (Montserrat: PAM, 1991), p. 189-190.
11. EJV, I, p. 237.
12. Josep Miracle, Estudis sobre Jacint Verdaguer (Montserrat: PAM, 1989), p. 112.
13. Carles Riba, Obres Completes/3. Crítica, 2 (Barcelona: Ed. 62, 1986), p. 159.
14. EJV, III, p. 19.
15. Jacint Verdaguer, «En defensa pròpia», dins Obres Completes (Barcelona: Selecta, 1974 (5a ed.), (des d’ara OC), p. 1209.
16. EJV, I, p. 42.

eclipsà amb la seva. V. Serra i Boldú ens assabenta que «fins a l’any 1909 se n’havien fetes deu
edicions; de l’any 1909 ençà [1924] se n’han fetes vint-i-dues».9 Més de cent anys han passat
i sóc testimoni que per la festa de la verema del 2000 i 2001 a la vila d’Artés de nou se n’han
cantat unes estrofes en l’escenificació de la vinguda de la fil·loxera. Si una hora fou cant popu-
lar religiós, avui encara ho és, tot i que sigui encabit en una acció teatral.

Aquells anys Verdaguer era vicari a Vinyoles d’Orís. Era a l’inici de la seva vida sacerdotal
quan al fervor natural del començament s’hi entrellaçava la tercera guerra carlina, ell en féu
un himne —no s’ha de desconèixer!—,10 i una disposició voluntariosa a l’ascetisme, per les
quals coses es mogué a concretar el seu zel en la caritat, com ho testimonia el seu pare a M.
Aguiló el 1871,11 i en la poesia religiosa popular, per una cantó i, per l’altre, en la culta del
gènere místic. «Mossèn Cinto fa, en aquesta època, una heroïcitat [...] sacrifica al sacerdoci
aquella seva ambició de ser un gran poeta, un poeta coronat de glòria, un poeta sense traves
ni limitacions.»12 Verdaguer, com altres joves capellans, se sentia cohereu de les missions popu-
lars del pare Claret, el qual no solament havia escampat llibrets i fulletons, ans també havia
fomentat les cançons. D’una d’elles prové la indicació ja esmentada quan Verdaguer assenya-
lava que el seu text es cantés «a l’aire de les missions». I com cap altre, se sentia amb prou 
forces per estructurar un univers poètic religiós parió al de L’Atlàntida que simultàniament
confegia en aquell racó de parròquia rural.

Tot i que ben aviat, però, deixà la vida parroquial per la de capellà mariner i després, per
llargs anys, la de capellà àulic al palau de Comillas, ja mai no abandonà aquesta activitat poèti-
ca religiosa. Justament davant de la perseverança en el seu conreu i comprovant la quantitat de
versos que constitueixen tot aquest llegat es plantegen un conjunt de qüestions encapçalades, al
meu entendre, pel binomi quantitat/qualitat, i que ja amb nitidesa es preguntava Carles Riba:
«Fou per humilitat mal entesa o per vanitat inconscient, que posà tan pròdigament els recursos
externs de la poesia, sagrats per a tot lleial poeta, al servei de tanta obreta d’apostolat piadós o
patriòtic?»13 No podem eludir aquest caire psicològic del poeta religiós que fou mossèn Cinto, a
temps i a destemps —com si glosséssim aquell «predica oportunament i importuna» de sant Pau
(2Tm 4,2)—, mantenint i enriquint una tradició. Dia vindrà que es trobarà cansat de tants ver-
sos: «no et sembla —preguntava a Collell— que tanta cançoneria ha d’arribar a empipar los lec-
tors de La Veu [del Montserrat]?»;14 i altre el viurà eufòric recordant els vilatants de la Gleva: «la
gent és creienta, afectuosa i senzilla, i tot seguit en cada casa trobí un amic i en cada camp un
mestre en lo ram de llenguatge i de poesia popular, que són la meitat de ma hisenda».15 Aquesta
«meitat de ma hisenda» és una idea que diu i rediu al llarg de la seva vida. És la consciència clara
de ser i de voler ser una part de l’expressió de l’ànima del poble —si ens és permès d’usar vocabu-
lari romàntic— i, per tant, és una força que té i no pot retenir, i que l’empeny cap al motlle lin-
güístic, poètic i musical de la seva terra. L’altra meitat serà de poesia culta. Ara bé, aquella cançó
popular que el feia conscient de si mateix, fou primerament i bàsica, en la seva naixença com a
poeta, la de tema amorós, «corrandes i romanços». L’any 1866 enviava una dotzena de corran-
des a Pelagi Briz «no més que per a fer veure que en català també es poden escriure cantars amb
gust ben propi i amb un llenguatge tot exprés».16 Sabem que el primer amor és inesborrable i
hem de ser conscients que Verdaguer deixà el seu: hagué d’abocar el doll «popular», gairebé tot,
en un altre i únic tema. Hagué de constrènyer el seu cabal i ho confessava el maig de 1867: «no



un poeta al servei de l’altar

3

tinc cap poesia per a remetre’ls, a no ser de cert gènero que se m’ha vedat a mi.»17 Tenia poemes
amorosos, però ja no podien veure la llum. El doll de poesia popular amorosa l’hagué de
transvasar al cant religiós: a la cançó i a la nadala, als goigs i a les caramelles... Per humilitat
o per íntima necessitat? Per necessitat o per vanitat? Per imperatius d’apostolat o per ser poeta
d’alguna manera? Per haver de triar entre dos ideals o per no haver-los sabut conjuminar? La
pregunta de Carles Riba s’enfondeix i es multiplica.

Les altres qüestions que una anàlisi de l’obra religiosa de mossèn Cinto ha d’estudiar són,
evidentment, la classificació dels gèneres pròpiament populars i la d’aquells altres poemes que,
al marge de l’estructura tradicional, gràcies a la musicació també n’esdevingueren. Això és:
agrupar en un conjunt els que podríem qualificar de poemes menors —nadales, goigs, etc.—,
i en un altre els majors —odes i himnes, principalment per a festes circumstancials, entre els
quals cimeja el Virolai—, i sumar-hi després els poemaris que si bé no són d’estil estrictament
popular en tenen a vegades el caient, volem dir la resta dels llibres de temàtica religiosa culta
com Idil·lis i cants místics, El somni de sant Joan, Santa Eulària, Eucarístiques... També l’estudi
hauria d’escatir, en la mesura que fos possible, l’origen i la intenció del poeta en confegir-los.
Els recursos lingüístics i els retòrics, la imatgeria tradicional que manté i la nova que incor-
pora. La investigació dels diversos aspectes del temari religiós, i el seu gruix diguem-ne cate-
quètic o missional i fins on es pugui el teològic. I no oblidar, finalment, la música de tants
textos, a hores d’ara ja més de mil cent partitures, moltes sobre els poemes religiosos. Prou ho
sabia ell quan en el pròleg del poemari de 1902, Flors de Maria, escrivia que «d’aqueixos càn-

17. EJV, I, p. 58.

Goigs de la Mare de Déu 
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tics, n’hi ha alguns que, mercès a les ales d’una tonada senzilla i inspirada, han volat per gai-
rebé tots los pobles de Catalunya».18

Ve de lluny el tòpic de voler imaginar tot el que haguera pogut escriure Verdaguer de no
veure’s circumscrit a les temàtiques mítiques, històriques i religioses. Però és imaginació. El
poeta ens ha llegat una obra i podem asseverar que s’alça gairebé tota sobre dos pilars, 
el patriòtic i el religiós, pro aris et focis com deia el seu amic J. Collell: l’altar i la llar. És a l’en-
torn d’ells que s’enheuren els altres temes, des de les descripcions de la naturalesa fins als
records de quan era infant. I no oblidem l’esmentada raó que donava justificant les corrandes:
fer evident la plasticitat i l’exactitud de la llengua catalana, més que no pas la sola imitació
versaire popular o l’afectivitat sempre mal dissimulada de l’adolescent. Verdaguer es féu ser-
vidor de l’altar, i si hem de ser més concrets afirmarem: de l’altar cristià del seu poble, el català,
arran dels senzills, en primer lloc; servidor d’un cristianisme històric, en segon lloc, això és:
cantor d’uns Països Catalans configurats per un Jaume I, «més gallard que les palmeres d’Elx,
més fort que les oliveres mallorquines, més alt que els faigs i roures del Pirineu» —ho decla-
mava en el discurs dels Jocs Florals de 1881—, pel Conqueridor: «tres regnes, l’un darrere l’al-
tre, neixen per ell a la llum i a la vida de la civilització cristiana [...]. És un cor de rei com cap
n’hi haja per sa estimada terra, un cor de fill per la santa Església, a la que dedicà dos mil tem-
ples»;19 servidor de l’altar, en tercer lloc, perquè en els poemes religiosos hi perd, hi retroba,
hi esplaia a voltes i moltes hi aconsola la seva vida més fonda: la d’un home que se sent i vol
seguir sentint-se, violentant-se si cal i malgrat tot i molt, capellà.

No aniré aquí, a la menuda, desgranant tot el ventall de qüestions insinuat, però sí que
reclamaré l’ull del lector sobre aquestes tres direccions de la poètica de Verdaguer ara mateix
anunciades.

Poeta per a una pastoral popular. Aquesta és la raó que el mou: «Ordenat que vaig ser de
sa-cerdot, m’hauria estimat més ser peu de predicador que cap de poeta; mes, desesperançat
de fer mai un sermó, per aconsolar-me’n, me posí a dictar càntics morals.»20 Signava aquestes
ratlles a la Gleva el 1894; feia més de vint anys que n’escrivia. Versos de catequesi elemental:

«Déu compta, Déu mida
tos passos i accions»;

«L’àngel a un costat
a l’altre el dimoni»;

«Tot bé que no dura
per l’home és un llaç»;

«Jesús, sens amar-vos
que temps he perdut!»;

«Al cel atresora
qui fa caritat.»21

Versos per a parlar del cel, ve a dir-nos en el darrer pròleg que deixà escrit: «Ales, ales de fe i
esperança per volar falten a l’ànima en aquests temps de fredor, no pas caminadors ni crosses

18. OC, p. 730.
19. OC, p. 1264, 1266 i 1267.
20. Del pròleg a Veus del Bon Pastor, OC, p. 521.
21. Cada parella de versos correspon als poemes següents d’OC: «Presència de Déu», llibre Veus del Bon Pastor, p. 536; «Judici parti-
cular», llibre ídem, p. 528; «Recorda’t que ets pols», llibre Càntics, p. 204; «Confessió», llibre idem, p. 229; «Caritat», llibre Veus del
Bon Pastor, p. 537.
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per caminar, i menys traves i grillons de dubte i negació per arrelar-se i corsecar-se en lo des-
terro.»22 N’ha fet tota la vida perquè «ara més que mai convé cantar a l’afadigada humanitat
la cançó de les divines esperances; ara més que mai cal parlar d’una altra Glòria als qui viuen
i moren per l’anganyosa glòria del món [...]. Cal dir als qui sofreixen que hi ha un lloc de
repòs; als qui naveguen que hi ha un port segur; i als qui moren que hi ha una resurrecció.»23

Ha fet versos amb la més dringadissa veu del poble:

«Si l’amor no hi ve,
jo m’hi moriria.
Si l’amor no hi ve,
jo m’hi moriré»;

«Quan Maria cus
sant Josep fusteja»;

«dindol
jo só de Maria»;

«Veniu, Sol, Solet
claror del meu dia,
veniu, Sol, Solet,
que em moro de fred»

«Oh Vós, que sou ma vida,
ma vida i mon camí,
guiau-me a casa vostra
per viure o per morir.»24

Versos de pregària i de lloança:

«Nom de Jesús, rosada de dolçura,
en nostres cors caieu vespre i matí»; 

«Jesús, abans que el mirar-vos,
perden mos ulls la claror;
ans que deixen d’alabar-vos,
a mos llavis dau secor;
ans que deixe d’estimar-vos,
deixe de batre el meu cor.»25

Si és molta i variada la seva poesia religiosa d’estil popular, no n’és menys la culta, on sota una
crosta d’espontaneïtat, Verdaguer broda una retòrica extraordinària. Des de la filigrana de ver-
sos trisíl·labs com aquests:

22. Del pròleg d’Al Cel, OC, p. 756-757.
23. Ibídem, p. 757.
24. Aquests cinc exemples són dels poemes d’OC: «Lo llit d’espines», llibre Idil·lis i cants místics, p. 117; «La Sagrada Família», llibre
ídem, p. 137; «La filla de Maria», llibre Flors de Maria, p. 742; del dia 17 de desembre, llibre Roser de tot l’any, p. 603; «Cançó euca-
rística», llibre Eucarístiques, p. 800.
25. Els dos exemples són dels poemes d’OC: «Lo sant nom de Jesús», llibre Càntics, p. 204, i del dia 15 d’abril, llibre Roser de tot
l’any, p. 563.
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«Jo el voltejo
lo festejo
me li poso
sobre el pit,
m’hi mel-roso,
m’hi refresco
i allí bresco
dia i nit»26

fins als decasíl·labs —quin qualificatiu donar-los?— de «Qui com Déu?». Des del poema
«Volada de l’ànima», ric de referències bíbliques explícites i implícites, ornat d’eufonies, fins
al simplicíssim, en aparença, treball de comparació entre les orenetes i els cristians, entre la
terra d’emigracions i el Paradís; vint-i-un versos masculins tetrasil·làbics assonants en i
—combinats amb altres vint-i-un hexasíl·labs femenins lliures— on es repeteixen, per anà-
fora, dos sols mots, patir i venir, i al mig, amb la més innocent naturalitat fònica, retòrica i
semàntica, incrusta Verdaguer un anglicisme: meeting.27 Els poemes més cultes, els qualificats
de místics, són en l’arbre de la poesia, escriu, els de la branca «la més divina de totes, la que
porta més or del cel en les ones harmonioses de sos versos, la que naix més amunt i més
amunt s’emporta l’ànima, deixant-li saborejar en esta vida alguna gota del càntic nupcial de
la glòria», però —es queixa sense pausa i convençudament— «no té cultivadors, és un ver-
ger en herba, és una font on gairebé ningú va a pouar».28 Ell hi ha anat perquè no es limita
a una catequesi poètica de parròquia i pensa en els estrats socials més cultes servint-los parà-
frasis i glosses bíbliques i literàries. Ramon Llull, Joan de la Creu, Bernat de Claravall,
Bonaventura de Bagnorègio, Joaquim de Fiore, Bernat de Hoyos i Dante, set noms dels
molts que en lemes presideixen poemes, sense comptar les implícites referències.

Si parem esment en la segona via per on va la poesia religiosa verdagueriana, parlarem
de la història en un triple sentit. En els seus poemes hi ha la pròpiament dita: dates, fets
i personatges. Hi ha l’hagiografia, això és, fets i anècdotes de sants, i també de prohoms.
En tercer lloc, la llegenda, com si diguéssim la prehistòria del cristianisme a casa nostra.
Com a exemple potser n’hi haurà prou d’observar el conjunt de poemes del llibre
Montserrat en l’edició de 1898. Llegim-hi, amb les dates que acompanyen el títol o les
parts del poema, «L’abat Garriga, 1510-1550», «Sant Ignasi, 1522», «Fra Josep de les
Llànties, 1654-1723», «Destrucció de Montserrat (nou-cents anys després)». De perso-
natges i sants mitificats hi trobarem poemes a Jaume I el Conqueridor, a Colom, a sant
Lluís Gonçaga. La llegenda amb personatges i fets absolutament fantasiosos entrellaçats
amb altres de la història, com el comte Jofre el Pilós i l’origen de les quatre barres, poema,
aquest, encastat al bell mig dels altres que conten la troballa de la imatge, la penitència
de Garí o el secret del pou del Diable. Un conjunt que comença amb un àngel serrador
i acaba amb uns versos que podríem qualificar d’eclesiologia: l’Església comparada amb
les agulles montserratines rosegades pel Llobregat que com més les rauta més s’alcen
majestuoses; vint-i-sis versos d’art major i menor encapçalats amb aquest lema: «Non
praevalebunt». Per què tot aquest variadíssim aplec d’història, de llegenda i de fantasia?
Per justificar el significat de l’última estrofa del Virolai:

26. Aquesta estrofa pertany al poema religiós «Cançó d’abella» del ms. 3.099 de la Biblioteca de Catalunya, editat per Ramon Pinyol
i Torrents, «Entorn de dues obres inacabades de Verdaguer: ‘Jesús amor’ i ‘Cor de Jesús’», dins Anuari Verdaguer 1995-1996, 
p. 156.27. Es tracta del poema d’OC: «Les orenetes», llibre Al Cel, p. 760. Els dos darrers poemes citats són del llibre Idil·lis i cants
místics: «Qui com Déu?» (p. 110-115) i «Volada de l’ànima» (p. 132-133). 
28. Del pròleg del mateix Verdaguer a la segona edició d’Idil·lis i cants místics, OC, p. 93. Aquest pensament el repeteix catorze anys
després en una carta al literat i diplomàtic uruguaià Benjamín Fernàndez Medina: «de esa rama de la poesía, la más alta y más divi-
na de todas» (EJV, IX, p. 234).
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«Amb vostre nom comença nostra història,
hi és Montserrat lo nostre Sinaí;
sien per tots l’escala de la Glòria
eixos penyals coberts de romaní.»

L’origen religiós d’un poble i el seu destí de salvació. Tot un món ideològic religiós per a la
creença popular i culta del seu poble. Això verseja Verdaguer. I tothom repetirà: «Rosa d’abril,
Morena de la serra», metàfora floral i expressió de corranda amorosa per cantar Maria, la Mare
de Déu. «De Montserrat Estel», llum que ve de dalt i és com una polar orientadora. «Il·luminau
la catalana terra, / guiau-nos cap al cel», sigueu pauta de nostra vida civil i política, mostreu-
nos el destí final de la salvació cristiana. Verdaguer aconseguí pel geni del seu verb de fer a
tothom entenedora la idea clau que havia alçat dejorn Víctor Balaguer, però amb veu roga-
llosa: «Que unida està a la teva la sua història», un decasíl·lab del poema «A la Verge de
Montserrat», el seu primer català de l’1 de maig de 1857.

Finalment, el poema religiós és l’expressió de l’ego líric més profund de mossèn Cinto. En
té d’autobiogràfics que són religiosos, com «A la Verge» o «L’arpa».29 En aquests poemes aboca
el seu amor adolescent ja madurat i reorientat per sempre. Ho fa fins a l’extrem que no li cal
estar-se d’usar la forma poètica de «corranda» els últims anys en el llibre Al Cel. I vindran els
poemes del nou amor i manifestarà que aquesta poesia «poc més té de mística que el nom i la
bona voluntat de l’autor».30 És ben conscient de la seva feina d’imitador. Voluntariosament ha
reencaminat els seus versos i n’hem d’admirar la seva constància i genialitat en fer-ho. Però 

29. Aquests dos poemes pertanyen a OC, llibre Aires del Montseny, p. 688-689 i llibre Pàtria, p. 430-431.
30. Del pròleg esmentat (nota 28) a Idil·lis i cants místics, p. 91.

Cartell commemoratiu de la celebració del mil·lenari de Montserrat (1881)
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malgrat la nova orientació temàtica, ja per sempre cada estrofa seguirà essent el seu lirisme, una
transparència de si mateix; fins arribarem a veure-hi que el treball de poliment lèxic no és per
a ell una minúcia tècnica, sinó l’expressió del seu amor a la llengua. Tots els caires de la seva
personalitat s’hi trasllueixen. Valgui de suport a aquesta afirmació la paraula de qui el coneguí
amb molta intimitat i fou testimoni del seu creixement humà i sacerdotal. Unes paraules de
Marià Aguiló: «la sotana li fou una camisa de força que modificà, no canvià les manifestacions
de la seua poesia». Més clar no es pot dir tot i la sinonímia dels dos mots. Honoren Verdaguer,
un xicot, i amb els anys un home!, que «va a la seua [segueix dient Aguiló], amb la força de
voluntat d’un pagès (que la sap llarga) i del capellà que no té devers de família».31 «Un dia, Déu
permeté que s’ennuvolàs de cop mon hermós esdevenir; passí penes tan fondes que posaren en
perill la meva existència, i tan llargues que encara duren, i Déu ajut fins que s’acabaran.»32

Aleshores, més que mai, el seu mester de poeta religiós es convertí en un alliberament psicolò-
gic. El rimen les Flors del Calvari, per exemple, i Sant Francesc, obra amb la qual «Verdaguer
interioritzà les essències franciscanes i dissenyà un mirall per a reflectir-hi les pròpies angoi-
xes».33 Les dades històriques ens informen que el darrer esborrany d’uns goigs li eixí absoluta-
ment empès pel remolí de turbulències anímiques del període dramàtic dels últims anys.
Verdaguer, el 1891 i el 1892, anà a Cervera per assistir com un simple pelegrí a la imposició
d’una relíquia de la Vera Creu damunt del cap. Des de 1540 hi ha viva la tradició que el gest
ritual cura dolences nervioses i malalties mentals perquè la relíquia és poderosa contra els mals
i contra el dimoni. Així proposa de cantar-ho en una de les tres estrofes que assajà:

«Per lo poder divinal
fou obligat lo dimoni
a què donàs testimoni
de son valor infinit.»

El Verdaguer atribolat que lluita contra el diable és en aquests versos. I hi és tot ell tempte-
jant una preciosa rima amb el verb humitar:

«Quan Jesús morí en la creu
son cap en ella tenia
i eixa relíquia s’humia
amb la sang de l’home-Déu.»34

Si més no, ençà i enllà de tota consideració moral i estètica, la seva poesia és l’expressió ines-
borrable d’una fe. Cridarà:

«quedeu-se el calze d’or
però deixeu-me l’arpa»35

per poder pregar fervent:

«vos cantaré com gafarró eixalat,
amb los ulls i lo cor en l’hemisferi:
Faça’s tot temps la vostra voluntat.»36

31. Text editat per Josep Massot i Muntaner, «Jacint Verdaguer i la poesia popular», dins Anuari Verdaguer 1995-1996, p. 167.
32. Del pròleg Al Cel, OC, p. 756.
33. Isidor Cònsul, «Estudi preliminar», dins Jacint Verdaguer, Sant Francesc (Vic: Eumo-Societat Verdaguer, 2001), p. 19.
34. Vegeu la reproducció del manuscrit a Osvald Cardona, Els goigs i els càntics de Jacint Verdaguer (Barcelona: Barcino, 1986), p. 225.
35. Del poema «Lo calze i l’arpa», llibre Flors del Calvari, OC, p. 627.
36. Del poema «Fiat voluntas tua», llibre ídem, p. 627.
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Unes quantes ratlles més amunt he anunciat que es podria també indagar el gruix teològic de
tants versos. Acceptant que puc errar-la, amb quatre línies més apunto que no hi veig en
aquesta poesia cap embellida plasmació d’enunciats teològics ni de disquisicions dogmàtiques.
Tota ella és més aviat l’expressió de les veritats del catecisme. Quan el poeta vol anar més enllà
algun cop la malencerta. Ho revelà fa uns anys Josep Junyent aturant-se en les idees de l’úl-
tim poema de Lo somni de sant Joan, «uns versos que reclamen una atenció vigilant».
Certament, els darrers divuit són «un disbarat teològic tan enorme»37 que potser s’explica per
la intencionalitat catequètica popular de l’autor, que ha posat la imatgeria del seu art al servei
del sentiment d’una devoció. Si en ells hi ha el ressò de l’Apocalipsi i el regne de mil anys, cal
dir que invertint-ne el significat. Al llibre bíblic és un temps de domini del Messies (Ap 20,1-
6), però Verdaguer el deixa en mans d’una inconcreta «nit», època de foscor intel·lectiva, mil
anys d’una comprensió infantil en l’Església que fa creure en l’encarnació del Fill de Déu com
un fet menor en l’espera del major que serà una futura manifestació del Cor de Jesús. Res
tenen a veure aquestes idees amb una teologia escatològica com podria ser-ho la de Joaquim
de Fiore: la visió de la Trinitat divina en la història i la tercera edat de l’Esperit; o amb el fac-
tor «temporalitat» que proposava entre política i religió el neotomisme d’aquells anys.

Jacint Verdaguer esdevingué un poeta al servei de l’altar i diria que ho va ser: com a cate-
quista popular; com a literat que volgué amb els seus versos místics fer encomanadissa la tasca
poètica «als que hagen de fer baixar lo foc del cel per reviscolar les literatures que, per falta de
l’oli de la fe, s’apaguen com la llanterna de les vèrgens de l’evangeli»;38 com a ideòleg que ofe-
reix uns referents cristians a la Renaixença de la pàtria, totes les terres de llengua catalana; com
a persona obstinada i bona, solitària i delirosa de glòria que expressa de rima en rima la seva
esperança ferma en el més enllà de Déu:

«Senyor, Senyor, per veure’s inflamada
de vostra soleiada

se deleix la meva ànima en lo món!
Oh, que sia una gota de rosada
que el Sol al veure en sa mirada, es fon!»39

JOAN REQUESENS

37. Josep Junyent i Rafart, Manuscrits verdaguerians de revelacions, exorcismes i visions, vol. I (Barcelona: Barcino, 1994), p. 190, en
nota. Vegeu la carta de Josep Torras i Bages a Verdaguer, com a censor eclesiàstic, que parà esment en altres aspectes d’aquest llibre
(EJV, VI, p. 40-42); quan ho fou de Natzaret, el mogué a incloure l’Advertència que hi ha al final del llibre (EJV, VII, p. 89).
38. Del pròleg esmentat (nota 28) Idil·lis i cants místics, p. 94.
39. Darrera estrofa del poema «A les estrelles», Al Cel, OC, p. 763.


