
Com tothom —qui més qui menys—, 
Verdaguer va estar malalt

A fi d’evitar sorpreses
L’any 1305, Arnau de Vilanova dirigí el Regimen sanitatis ad inclytum regem Aragonum al nos-
tre Jaume II. La seva muller, Blanca d’Anjou —«la sancta regina, madona Blanca de sancta
pau», segons l’expressió de Ramon Muntaner— volgué que l’obra fos traduïda al català i en
féu l’encàrrec al cirurgià Berenguer Sarriera. El text adquirí un gran prestigi, i moltes de les
recomanacions que el mestre Arnau hi fa encara ara fóra bo de seguir-les: sobre la puresa de
l’aire, sobre la moderació en l’exercici físic, etc. 

Però potser una de les de més vigència —només caldria actualitzar-ne la terminologia—
és la que detalla el capítol setè de la traducció del benemèrit Berenguer Sarriera; duu per títol
«Del noïment qui ve per tristor» i diu que la «tristor refreda e afebleix lo cos e el fa tornar
magre e sec, per tal com estreny lo cor, e entenebra los esperits, e els engrosseix, e destruu l’en-
giny, e embarga l’aprehensió, e escura lo juí, e nafra la memòria. E, per tal, deu hom esquivar
tota cosa que dóna a hom tristor...»

I com que jo no voldria causar —no caldria ni dir-ho— l’entenebrament dels esperits ni
cap altre dels estropicis derivats de la tristor —o d’un altre dels sentiments tinguts per nega-
tius—, esquivaré tota cosa que podria donar-ne. El pare Miquel d’Esplugues —parlant dels
problemes de Verdaguer— cita una frase de l’Epístola als efesis; diu: «No deixeu que el sol es
pongui sobre la vostra iracúndia.» I qui diu la iracúndia, diu la malvolença o diu la morbosi-
tat disfressada de recerca històrica.

Tot i així, si en algun moment el tema ens fes néixer sentiments de tristesa —per petits
que fossin—, el bon antídot fóra l’anada, com ara a «L’hostal millor» o a «Records i somnis» que,
pel que fa a Verdaguer, és el que, de bo de bo, té una veritable importància.

La compromesa diagnosi
Un dia, amb Antoni Boada —en el seu notabilíssim arxiu verdaguerià— comentàvem que
el moment de màxima transcendència en el seguit d’actes de la relació d’un malalt amb el
metge és, de totes totes, el de l’elaboració diagnòstica. En aquest treball entren en joc els
coneixements del metge, la meticulositat i la paciència del metge, el recte criteri del metge
en la valoració de les dades i potser encara alguna altra condició. Aquests ingredients con-
dueixen a una conclusió diagnòstica —sempre que siguin atesos serenament i sense partits
presos— a través de tres factors: una bona anamnesi (la recollida de dades personals, fami-
liars, fisiològiques i patològiques que el malalt va donant en resposta a les preguntes del
metge), una detallada i sistemàtica exploració física del malalt i el bon ús dels mitjans
diagnòstics auxiliars. Tots tres factors són imprescindibles i sempre ho han estat; només,
entre el segon i el tercer ha variat, al llarg dels temps, el grau del respectiu protagonisme:
quan, per exemple, l’any 1466 Micer Johan escrivia el «Conoximent de les orines» i la
«Disputa de les orines» i aquests exàmens eren l’únic auxili diagnòstic, l’exploració física
del malalt, minuciosa, exhaustiva, tenia una importància suprema. Avui, en canvi, en els
temps de la tomografia computada i la ressonància magnètica, l’exploració física —encara tan
i tan necessària— ha perdut preeminència. En les múltiples interpretacions i asseveracions
fetes al llarg dels temps sobre l’estat de salut de Verdaguer, on són aquests imprescindibles
tres factors?
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La segona meitat del segle XIX

La segona meitat, o l’últim terç. No és fins a 1865 que, amb la publicació d’Introduction à l’é-
tude de la médecine expérimentale de Claude Bernard, l’activitat mèdica al nostre país comen-
ça, molt lentament, lentíssimament, a deixar de ser retòrica i un arriscat joc d’intuïcions i de
suposicions. Fins a 1882 no arriba la descoberta, per Robert Koch, del bacil causant de la
tuberculosi i encara passaran uns quants anys fins que, de la mà de Jaume Ferran i de Ramon
Turró, la seva detecció microscòpica serà usual entre nosaltres. Fins a 1896, Röntgen no des-
cobreix les radiacions que porten el seu nom (els raigs X) i, encara que Eduard Fontserè —el
mateix 96— ja mostra a Barcelona les primeres radiografies de la península i els metges Cèsar
Comas i Agustí Prió —gairebé simultàniament amb la demostració de Fontserè— inicien el
seu ús en medicina, la radiologia trigarà encara molt de temps a convertir-se en una pràctica
habitual.

Aquell any 96, quan Fontserè i els metges Comas i Prió tot just enceten el camí dels raigs
X, mossèn Cinto ja és el rebel d’En defensa pròpia i publica les angoixades Flors del Calvari:
«La forta tempesta / que em dobla la testa»...

El joc dels disbarats
No pot ser que sigui bastida cap categòrica interpretació d’uns tropells a partir d’unes infor-
macions que ens vénen de fa més de cent vint-i-cinc anys, emanades de les paraules d’uns
metges ben segur de gran dignitat professional però desproveïts d’elementals mitjans diag-
nòstics, ni pot ser que la interpretació d’uns esdeveniments sigui feta amb passió, aquella 
passió que —ho sap tothom— ofusca l’enteniment. 

Des de sempre, tractar els afers de la salut reclama una gran modèstia; només ens hi
podem aventurar si partim del convenciment que els misteris de la medicina són molt més
nombrosos que les certituds. Si ja fa temps aquests afers exigeixen, a més, una cautela extre-
ma, que obliga al concurs en moltes de les afirmacions diagnòstiques de proves auxiliars 
(anàlisis clíniques, exàmens radiològics, etc.), ara, el corrent imperant ha rebut el nom de
medicina basada en l’evidència, o en proves, que busca la integració de la recerca científica
(feta pública en les revistes internacionals de més prestigi) a l’experiència clínica individual.

El fet és que Verdaguer va patir més d’un entrebanc de salut. Segurament, i vistes les coses
amb l’acurada i rigorosa exigència actual, tant la majoria de conclusions dels metges contem-
poranis seus com les interpretacions dels metges i dels opinants afeccionats que s’han succeït
al llarg d’un segle s’han de prendre —en graus diversos— amb molta reserva, amb una
extraordinària reserva. 

És a dir, no poden ser admeses expressions com «anèmia cerebral» i, encara menys, «sili-
cosi hereditària» i no es pot acceptar l’afirmació que l’ambient familiar de Verdaguer era
bacil·lífer, només perquè el pare era picapedrer —professió exposada a la silicosi, amb el risc,
però no la certesa, d’acabar amb tuberculosi pulmonar— i perquè de vuit germans que foren
en moriren cinc —en una època en què l’elevada mortalitat infantil era deguda a causes múl-
tiples: pneumònies, broncopneumònies, enterocolitis, diftèria, grip, febre tifoide, meningitis i,
és clar, també tuberculosi. Damunt d’una base tan fràgil, declaracions contundents com ara
«sostenemos y mantenemos» o «nada más ni nada menos», la prudència les fa desaconsellables. 

Sicut erat in principio et nunc et semper
De Verdaguer a Marià Aguiló, el 8 de setembre de 1871: «Demà, si a Déu plau, me’n vaig a
començar la vida de vicari [...] m’esperen dies de lluita amb mi mateix, inclinat com sóc a la
soledat dels boscos i al dolç silenci de la cambra.»

I tant si li esperaven dies de tràfec: el rector de Vinyoles d’Orís, Josep Antoni Galceran i
Tarrés, s’havia allistat a l’exèrcit carlí i el deixà sol al càrrec de la parròquia. Tot sol i en un
estat, anímic i físic, no massa ufanós.



3

com tothom —qui més qui menys—, verdaguer va estar malalt

D’una banda, Jaume Collell deia a Marià Aguiló (9-IX-71) en referència al nomenament
de vicari: «Ell ho ha rebut així, així: és la voluntat del superior, doncs és la voluntat de Déu.
Però això no lleva que la voluntat de l’home fos una altra i que, al rebre lo passaport de vica-
ri, hagués de capgirar sos pensaments com una mitja.» 

I de l’altra banda, i bastant abans d’anar a Vinyoles, el metge i poeta Joan Montserrat i
Archs escriu al seu amic Antoni Aulèstia (7-VIII-70): «Pobre Verdaguer! Jo prou dic a sos
companys que el fassan fotografiar, pus estic cert que dins poc temps les Muses ploraran la
seva mort. La malaltia el rosega interiorment i la demacració avança a pas de gegant en lo seu
cos.» El pronòstic —també els pronòstics— no fou encertat ni de bon tros, per sort.

Tot i així, el canonge Collell insisteix; escriu a Marià Aguiló (15-I-71): «Ell de la mateixa
manera sempre, alleminerat amb les dolçors de la vida espiritual, oblidant-se que té un cos
que vol son nodriment.»

Fins que un dia, ja vicari, «estant ajegut a l’ombra d’uns arbres, va sentir com una punyi-
da que li atravessà el cervell, donant-li la sensació de feridura; se’n vingué a casa meva ate-
morit i consultà el cas amb el metge Terricabras» conta Jaume Collell («Carteig histórich»,
Gazeta de Vich, 1929). A més d’alguna medecina, li fou recomanat que es pelés el cap i es
col·loqués un pegat —a manera d’un solideu— i «gemegant em deia: me sembla que m’esti-
raganyen tots els nervis dels peus al cap».

Marià Aguiló diu a Collell: «[...] estic molt preocupat. En Cinto necessita un cuidado i
alimentació especials, i no fa res del que deuria fer. Mira de fer-li prendre la llet de burra, 
i arrencar-lo de la vicaria.» El metge Montserrat «vol de totes maneres que prenga algun bany
de mar»; a Barcelona —explica el seu cosí Joan Güell— «consulta un metge de gran fama, i
aquest digué a uns amics meus: mossèn Cinto és mort; té una anèmia cerebral que dintre poc
temps el portarà a la sepultura». El maig del 74, Verdaguer escriu a Collell: «He tornat a veure
en Letamendi, i m’ha acontentat, però no curat encara.» A Vinçà el visita un catedràtic de
Montpeller que, diu Collell, «li donà un diagnòstic encertat i un tractament més encertat
encara, com fou lo repòs mental i bona alimentació».

La tardor del 73, Verdaguer deixà la vicaria de Vinyoles d’Orís. Li han aconsellat gimnàsti-
ca i banys de mar. Ronda per Barcelona, consultant metges «com si no tingués res a fer. Me poso
molt bo, però el cap me fa el tonto.» El 3 d’agost del 74, gairebé un any després de Vinyoles,
escriu a Marià Aguiló: «Del cap no n’hi parlo: Sicut erat in principio et nunc et semper.» 

Verdaguer en el llit de mort, a Vil·la Joana, acompanyat dels senyors Miralles, 
la seva germana, les germanes Duran i el soldat que l’assistia
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Tot i així, en aquells anys, ni les Muses ploraren la seva mort ni «l’anèmia cerebral» el portà
a la sepultura. El desembre del 74, inicià l’etapa de capellà de vaixell; el maig del 75, des de
Santander, diu a Jaume Collell: «[...] em convé per la salut navegar un xic més perquè amb
dos mesos no es desarrela un pal de tres anys». Finalment, escriu al seu amic mossèn Jaume
Serra i Jordi (20-XI-76): «Jo, gràcies a Déu, me trobo amb lo cap adobat.» 

De les cefalàlgies cròniques o recurrents, les més freqüents són les tensionals, que s’acom-
panyen de depressió, tristesa, insomni, anorèxia, i solen presentar-se en persones amb inadap-
tació ambiental, o amb estrès o amb angoixa, familiar o laboral. 

Mentrestant, Verdaguer obtingué la Viola d’Or i Argent als Jocs Florals de 1873; l’obtin-
gué amb el «Plor de la tórtora», que encapçalà amb quatre versos de la cançó El rossinyol: «jo
d’ací me’n tinc d’anar / que l’enyorament m’hi mata». 

La gàbia daurada
Des de l’any 1876 és el capellà del palau del marquès de Comillas. 

El mes de juliol del 78 escriu a Claudi López: «Estoy tomando mis baños, no sólo para
mantener relaciones con mi único médico, el mar, sinó para acorazarme y ponerme fuerte
contra los constipados de invierno.» «Jo de refredat en refredat vaig passant la trista vida [...]
i ni per cantar ja serveixo, com una cigala vella» diu a Jaume Collell.

Sembla que també té alguna molèstia reumàtica i fa el recorregut dels balnearis: la Puda, la
Presta, Caldetes, Ribes de Freser, Vernet, la Garriga... Tot i amb això —no devia sentir-se massa,
massa malament— del 79 al 84 fa les excursions pel Pirineu, preparatòries del Canigó: el
Puigmal, el Montcalm, la pica d’Estats, el Carlit, la pica del Canigó, la Maladeta, el Cadí; i les
fa amb un equipatge que avui ens sembla impossible: amb la sotana, un paraigua i una maleta. 

I el 84 viatja per Europa: França, Alemanya, Rússia...
Aquest mateix any li arriba un dels nomenaments de canonge i, contundent, diu a Jaume

Collell (abril del 85): «Crec que m’estimes massa per contribuir a posar-me lo dogal; mes sàpi-
gues que si me’l posen lo trencaré i que me n’aniré a Folgueroles, a Moguda, a mar, abans 
d’acceptar lo jou de la canongia.» Refusa el càrrec de canonge, refusa les obligacions que 
comporta, perquè Verdaguer no es cansa de proclamar la seva ànsia de vol independent. En una
carta a Jaume Collell (VI-84), des de les Corts de Sarrià, diu: «no arriben diaris ni res sinò els
cants dels rossinyols que em parlen de lo que més m’agrada, per lo qual he nascut. Ditxosa sole-
dat, si no fossis tan curta!» 

La successió dels fets i les manifestacions epistolars del temps no acaben de lligar; Verdaguer
es manifesta insatisfet i el que més aviat ens resulta és contradictori. Des de Castell, al peu del
Canigó —per exemple—, escriu a Jaume Collell (14-VII-83): «Aquí he retrobat la soledat, la
companya de ma vida, que cerco en va a Barcelona, sense la qual so un peix fora de l’aigua.»

La soledat, la companya de ma vida..., que a Barcelona cerca en va. Massa atrafegat amb
les obligacions com a mossèn de Palau i massa engabiat no ho devia estar quan, a més de les
estades als balnearis, les excursions i els viatges, afortunadament disposa de temps per a escriu-
re: als Jocs Florals, el 77, obté el Premi de la Diputació de Barcelona amb L’Atlàntida, l’any
80 guanya l’Englantina, l’any 81 els presideix i el 83, amb l’oda «A Barcelona» li és concedit
el Premi extraordinari i el 79 publica Idil·lis i cants místics. No és clar: viu a ciutat i, segons les
referències, amb un marge de llibertat envejable; però des de la Mare de Déu del Mont, el
setembre del 84, escriu al canonge Collell: «Verament jo no he nascut per viure en les ciutats
i sento un ver sentiment d’haver-hi de tornar.» 

Després de Terra Santa
L’abril i el maig de 1886 peregrina a Terra Santa i torna trasbalsat. Escriu al canonge Collell:
«Aquí, en la solitud, he vist passar d’un en un els meus quaranta anys i de tots estic avergo-
nyit.» Ha vist la misèria i el desesper i les conseqüències que molt sovint en deriven.
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Ha estat deu anys a casa del marquès, al servei de la primera fortuna de l’Estat, quan la
Barcelona d’aquell temps oferia també motius més que sobrers per a trasbalsar qualsevol per-
sona mínimament observadora i d’un recte sentit de la justícia; només cal llegir, per exemple,
les descripcions que de «las viviendas de los obreros» fa l’enginyer Pere Garcia Fària («habita-
ciones oscuras sin luz ni ventilación, basura en el suelo y mugre en las paredes, letrinas que
despiden una hedor infecto irresistible, condiciones sanitarias detestables, agravadas por las
deplorables exigencias de la miseria»); o les referències que el seu cosí, el metge Joaquim
Salarich i Verdaguer, dóna del treball infantil («[...] niños he visto de 7 años trabajar 13 horas
completas, su figura escuálida, su mirada fija y apagada, etc.»). I no calia anar ni a la fàbrica,
ni als barris més humils per veure-ho, perquè la mendicitat —visible a qualsevol punt de la
ciutat— ja era prou una denúncia.

El fet és que Verdaguer anà a Terra Santa i tornà trasbalsat. 

Del juny del 86 al febrer del 98
Qualsevol observador serè, lliure d’esperit bel·licós, ha de tenir poderosos dubtes a l’hora d’in-
cloure o no incloure aquest període en un escrit sobre les malalties de mossèn Cinto; o més
aviat no n’ha de tenir cap de dubte.

Un autoritzat psiquiatre qualifica d’error absolut el dels que, amb mentalitat no tècnica,
admeten només dos estats: el de normalitat mental plena i el de bogeria; i a continuació ens
diu que cal admetre una transició gradual entre la normalitat i la malaltia mental greu.
Aleshores, és clar, té tota la raó del món aquell celebrat poeta català que en una conferència
—diuen— proposà a l’auditori: «Aquell de vosaltres que es tingui per del tot normal, que tiri
la primera pedra.» Sembla que no es va moure ningú.

Verdaguer era «un home de fortes passions, que duia un volcà a dintre», diu el seu cosí
Joan Güell. En aquest període, si de cas, Verdaguer patí la malaltia del seu hiperbòlic tempe-
rament. Després de Terra Santa i des de la candidesa del seu esperit, l’ascetisme, els dejunis,
la mortificació, la caritat, l’horror al pecat i l’aversió al maligne prengueren en ell unes pro-
porcions fora mida, a més amb el ple convenciment que aquest era el bon camí: llargues hores
de confessionari, l’almoina indiscriminada i una obstinada participació en ritus demonífugs.
I s’encastellà en aquesta actitud.

El bisbe Morgades, de caràcter resolut, expeditiu, iracund, ferit en la seva dignitat episco-
pal, féu demostració d’una absoluta manca de tacte. I s’encastellà en aquesta actitud.

Molt aviat, l’opinió es dividí: els defensors de mossèn Cinto i els respectuosos devots de
l’autoritat. Els metges també opinaren; la participació mèdica de més ressò, fou el «Dictamen»
que signaren els onze alienistes de més prestigi de l’època: Giné i Partagàs, degà de la Facultat
de Medicina i director del Manicomi Nova Betlem; Rafael Rodríguez Méndez, catedràtic i
antic director del Manicomi de Sant Boi; Ignasi Valentí i Vivó, catedràtic de Medicina Legal;
Artur Galceran, director de l’Institut Mental Pere Mata de Reus i primer president de la
Societat Catalana de Psiquiatria, etc. El «Dictamen» aparegué a la revista La Independencia
Médica el dia 31 d’octubre de 1895; començava «Don Jacinto Verdaguer [...] se ha presenta-
do en compañía de varias personas de nuestra amistad y trato, a cada uno de nosotros parti-
cularmente y a todos congregados en junta facultativa, solicitando que, previo examen de sus
facultades mentales [...] emitiéramos y consignáramos nuestra opinión acerca de la integridad
de su mente, puesta en tela de juicio y aún negada.» Declaren haver detectat en l’exploració
clínica la presència d’un antic focus pulmonar tuberculós a la zona apical del pulmó dret. I
conclouen: «1º. Psíquicamente el Rdo. D. Jacinto Verdaguer es evidente para los firmantes
que su inteligencia funciona con cabal integridad. Que en punto a facultades éticas y mora-
les, a la par que atesora elevadísimos sentimientos altruistas, es muy emocionable, y sobre
todo, posee escasas energías. 2º. Que no se advierte en su mente indicio alguno frenopático.»
Des de la incomprensió, la situació era vista de forma radicalment diferent; l’exemple el tenim
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amb l’article que el 7 de setembre del 95 el metge Pere Manaut i Taberner publicà a El
Noticiero Universal: «Una opinión en el pleito de Mosén Jacinto Verdaguer [...]. Reclúyasele
en una Casa de curación debidamente apropiada, pues el principal remedio terapéutico es el
aislamiento, y déjese que las duchas, el bromuro y el cloral arreglen su estado frenopático, en
vez de soplar la hoguera que bulle en su cerebro.» 

El pare Miquel d’Esplugues qualifica l’afer «de plet dolentíssim, desfocat, exorbitant de
l’una banda i de l’altra; puix ni en resistir n’hi havia per tant, ni n’hi havia per tant d’insistir».
I Alzina Melis parla de «la ceguesa dels seus amics, que no saberen comprendre’l, i qui més
convenia que el comprengués, el bisbe, fou el més cec». I aquell gran lleonès que fou Antolín
López Peláez, que nomenat arquebisbe de Tarragona corregué a aprendre el català, lamenta-
va: «Siempre será una vergüenza para los superiores de Verdaguer el que no supiesen tratarle
con el amor y el cariño que se merecía.» 

Azorín, en un article a Destino de l’abril del 45, deia: «La tormenta arrecia cada vez que el
famoso caso es removido. Basta un documento que se descubre, una discreta o indiscreta 
conjetura que se lanza, una fecha que obliga a hablar: los prejuicios vuelven a actuar automá-
ticamente y la tormenta se renueva, ridícula y dramática a un tiempo, dejando siempre algo
valioso maltrecho. Algo que hay que reparar, mientras el poeta, centro del escándalo, se nos
ha escapado una vez más.»

Que no es facin veritat una vegada més les paraules del Mestre alacantí.
Carles Riba, en la commemoració del cinquantenari de la mort de mossèn Cinto, ens deia:

«Tant de bo dintre de mig segle unes conclusions humanament satisfactòries sobre aquest
aspecte facin més tranquil·la una commemoració.» Depèn de nosaltres; les «conclusions
humanament satisfactòries» —i, per a nosaltres, essencialment satisfactòries i àmpliament
suficients— són, també amb paraules de Carles Riba, la superior consideració «que ell justi-
ficà la seva vida simplement, titànicament, tornant armada de possibilitats contra els segles la
llengua que havia rebut desvalguda del seu poble».

El febrer del 98 fou rehabilitat per celebrar missa gràcies a les gestions del doctor Cos,
arquebisbe de Madrid-Alcalá, i dels agustins del monestir d’El Escorial. 

«Serà el que Déu vulgui»
Per primera vegada en aquest recital biopatològic de mossèn Cinto podem parlar de certeses;
ara, podran descansar els comentaristes de les valoracions subjectives i els de les afirmacions
fantasioses.

Mossèn Cinto feia mesos que, més prim i envellit, tenia tot l’aire d’un perdedor; potser
els dejunis severs, potser l’afecció somorta que acabà donant la cara... 

El dia 1 d’abril de 1902 es veié obligat a allitar-se: febre alta, trastorns digestius —encara li
fou diagnosticada una «gàstrica»— i unes extremes astènia i adinàmia. Al domicili del carrer
d’Aragó, 271 (actualment, 235) —on convivia amb la família Duran— el visitaren els met-
ges Noguera i Roura, que acordaren tenir una consulta amb el doctor Bartomeu Robert; se
celebrà la nit del dia 2 i Robert detectà un focus congestiu al vèrtex pulmonar dret i —a fi de
precisar-ne l’etiologia— demanaren a Ramon Turró un examen d’esputs, que descobrí la pre-
sència de pneumococs i de bacils de Koch. La febre s’anà convertint en febrícula però l’abati-
ment augmentava cada dia.

El dia 7 d’abril sofrí un col·lapse que es tractà amb tònics cardíacs; mentrestant, per al pro-
cés tuberculós només li era administrat cacodilat sòdic. Era present a la casa el jove metge
naturista Josep Falp i Plana que digué al malalt: «No li sembla que si aquí poguéssim 
entafurar-li unes quantes alenades del Montseny o del Canigó tot plegat no fóra res?»
Verdaguer, resignat, contestà: «Serà el que Déu vulgui.» 

A partir d’aquest 7 d’abril, estudiants de medicina del Centre Escolar Catalanista iniciaren
torns de vetlla sota les indicacions del professor Robert.
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com tothom —qui més qui menys—, verdaguer va estar malalt

Es reberen diversos oferiments de trasllat a indrets més saludables que el carrer d’Aragó,
negre de fums del ferrocarril: els escriptors rossellonesos li brindaren l’anada al sanatori de Vernet
o el batlle de Sarrià, Ramon Miralles, li oferí la Vil·la Joana, a Vallvidrera, de la seva propietat.

El dia 10 d’abril, després d’una nova consulta amb els metges de capçalera, Bartomeu Robert
morí sobtadament, i la seva funció de metge consultor fou assumida pel doctor Pere Esquerdo.
Per fi, el dia 17 de maig, Verdaguer fou traslladat a la Vil·la Joana, i el metge Torrents, de Sarrià,
s’uní als Noguera i Roura; tots tres consultaren de nou amb el professor Esquerdo.

Cada dia, mossèn Cinto presentava una més gran debilitat. El dia 5 de juny, empitjorà brus-
cament amb crisis de dispnea, noves febres i sudoració. I finalment, el dia 10 de juny, cap a les
sis de la tarda, morí. L’enterrament fou —és clar— una gran manifestació de dol, unànime.

Han quedat els Aires del Montseny i «Los dos campanars», per dir una mostra; i amb la
seva poesia és lícit de mantenir l’esperança que «la tempesta, el torb, l’odi i la guerra / al
Canigó no el tiraran a terra»; vull dir la llengua. 

ORIOL CASASSAS


