
1

Per què Verdaguer?

«La resposta a la pregunta “per què Shakespeare?” ha de ser: “i qui més hi ha?”». Així comença
Harold Bloom el seu brillant assaig sobre el gran escriptor anglès. Mirant la poesia catalana
moderna, la seva extraordinària riquesa, pensant només en noms com Maragall, Carner, Foix,
Riba, Sagarra, Espriu, Vinyoli, Ferrater, per anomenar només els poetes més potents, a un el
meravella que tot això, sorgit en tan pocs anys, tingui la seva sola base, el seu fonament únic
i indiscutible en l’obra de Jacint Verdaguer. És en aquest context que plantejo la pregunta que
encapçala aquest escrit. És pensant en aquests orígens, considerant tot el que ha sorgit després
d’aquella llavor sembrada per mossèn Cinto, que, amb tota legitimitat, em sembla, puc res-
pondre: «i qui més hi ha?».

No, ningú més, és clar. Però aquesta meva exposició d’ara aspira a una altra cosa. No pas
a demostrar que no hi ha ningú més, cosa que tots sabem, sinó a mostrar com la gran quali-
tat dels fills de Verdaguer —que són tots els grans que el seguiren— i la voluntat de qualitat
d’alguns dels que encara intentem d’escriure en aquesta llengua terminal, no es fonamenten
simplement en un únic —que això no garantiria res de res— sinó en l’extraordinària qualitat
d’aquest únic. Dit en poques paraules: Verdaguer és un gran poeta.

Com més llegeixes, com més et mires amb calma i ponderes la seva obra, més fascinant
el trobes. I cada vegada se’t presenta amb més urgència una qüestió: com és possible? ¿Com
va ser possible, en aquell context, que sorgís de cop una veu lírica com la seva, madura i
rica, connectada amb la veu primigènia, essencial, constitutiva de la llengua, capaç d’a-
conseguir tantes cimes de creativitat poètica, capaç de connectar amb això que en diem la
llengua del poble i alhora capaç de parlar extraordinàriament en allò que en diem la llen-
gua de la poesia? Jo no crec que, per més que l’estudiem, puguem contestar mai aquesta
pregunta amb plena satisfacció. Només podrem fer aproximacions. I és que, n’estic con-
vençut, no es pot desentranyar què constitueix, en últim terme, un gran poeta. Podem, sí,
acostar-nos als seus ingredients diversos, podem anar acotant les seves característiques,
podem comparar-lo amb els altres grans poetes que hi ha hagut al món, podem aprofun-
dir en les seves virtuts, podem intentar d’establir els que creiem que poden ser els seus
defectes, però tot això mai no ens dirà aquell perquè més íntim que el converteix en un
gran poeta. 

Els antics, que això ja ho sabien, es van empescar l’existència de les muses per explicar la
virtut creativa. Sabien que era inexplicable per via racional. Nosaltres, que som moderns i que
defugim les explicacions relacionades amb el misteri, no ho podem acceptar. Volem raons.

Però de raons plausibles no n’hi ha. Sabent d’entrada que aquesta meva exposició està abo-
cada al fracàs diem-ne racional, em proposo d’insinuar-ne una. Em proposo de llegir alguns
poemes de Verdaguer i mirar, tot connectant-los amb poemes d’altres grans poetes d’altres
temps i d’altres llengües, d’establir no pas influències sinó parentius. És a dir, posar Verdaguer
en la família dels grans, per comunitat de maneres de veure, de percebre, de posar-se davant
del món, i per comunitat d’imaginació metafòrica, de recursos retòrics, d’expressió lingüísti-
ca, en definitiva, d’aquestes percepcions. 

Verdaguer és un poeta fundacional. Amb això hem d’entendre que la seva ambició és la
totalitat. No es pot permetre el joc intel·lectual, menor o no, d’aquells poetes que neixen
en una llengua i en una cultura robusta i ben constituïda. No es pot permetre de cultivar
només una parcel·la de la lírica, no es pot permetre solament el jardí. Ha de talar i esban-
car, i ha de construir feixes allà on la topografia, la manca de tradició, no permet extensions
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de terreny suficients. Ha d’aprofitar tot el que hi ha. La seva obra poètica està lligada no
solament a una recuperació lingüística sinó també a una recuperació nacional, patriòtica,
política. Verdaguer es troba implicat en aquesta operació i posa el seu talent enorme al ser-
vei d’aquesta causa. I encara hi ha un altre fet: la seva condició de sacerdot catòlic.
Verdaguer es posa també al servei de la seva fe i de la pastoral, de l’acostament de les veri-
tats cristianes al seu poble, mitjançant l’ús de formes d’inspiració popular per a l’evangelit-
zació dels fidels, en una època en què el llatí era encara la llengua litúrgica i de relació ecle-
siàstica. Totes aquestes servituds, les lingüístiques, les patriòtiques i les religioses, sobretot
aquestes darreres, poden —i de fet ho han fet— emmascarar la nostra lectura del poeta.
Però, un poeta, ho és més enllà de la seva ideologia. Ho és, sobretot, per la seva connexió
amb allò que podríem anomenar l’Esperit Universal de la Poesia. Un poeta ho és perquè
parla en la «Llengua Universal de la Poesia». 

Verdaguer hauria pogut ser —i no hauria pas estat poc— solament aquest poeta d’acti-
vitat fundacional. El poeta de les grans construccions simbòliques, el poeta de L’Atlàntida i
de Canigó, el poeta compromès de Pàtria, o bé el poeta servicial de Càntics, l’espiritual
d’Idil·lis i cants místics o d’Eucarístiques. Però el destí li va anar a favor d’una manera ben trà-
gica que, si bé li va donar una gran dosi de sofriment, també va fer que la seva poesia es
decantés cap a la necessitat personal, cap a l’exclusivitat de la veritat íntima. I tota la seva
enorme capacitat natural, treballada amb gran esforç i fatiga, amb tota la il·lusió i tota la con-
fiança, es canalitza, els últims anys de la seva vida, per la via de la desolació i del dolor, cap a
una veu depurada, necessària. Flors del Calvari i Al Cel són el resultat d’aquest darrer pas del
poeta i constitueixen, crec, el punt més àlgid de la seva lírica. I la seva connexió amb la moder-
nitat. Vull dir que Verdaguer hagués pogut quedar com un romàntic reressagat —d’indiscuti-
ble qualitat, és clar—, però que, gràcies al sotrac vital dels seus darrers anys, el desengany 
del món real on havia triomfat plenament el porta al batec més profund de la poesia autènti-
ca: el batec del dolor. És el dolor que, en darrer terme, acaba de fer de Verdaguer el gran poeta
que és.

Si aquesta crisi final hagués propiciat una poesia ideològicament més rupturista, dit esque-
màticament, si Verdaguer hagués perdut la fe i hagués escrit algun poema final senzillament
nihilista, segur que la seva fortuna crítica posterior hauria estat més brillant. Però no ho va
fer, cosa que als meus ulls de lector de poesia encara el fa créixer més com a poeta. La crisi el
referma en la seva fe i en l’amor a la seva terra. Podríem dir que, fins i tot, depura l’una i altre.
I jo crec que no podia ser d’altra manera, perquè la poesia és també un camí cap a la veritat i
Verdaguer fa aquest camí dins de la seva veritat, i em sembla que un canvi ideològic radical
hagués propiciat més l’exabrupte que no pas la depuració lírica. La crisi, simplement, li fa dei-
xar la ganga que porten alguns dels seus poemes «servicials» i que tanta nosa li ha fet a l’hora
de ser llegit per lectors poc atents a allò que constitueix una autèntica veu poètica: l’íntima
implicació formal de la llengua amb el sentit, sigui aquest sentit el que sigui. Amb el benen-
tès, però, que aquest sentit també ajuda la grandesa del poema, que un sentit petit només pot
fer un poema petit. Ara bé, els sentits seriosos són sempre els que, per tornar a Bloom, afe-
geixen a la vida «més vida dins d’un temps sense límits». 

És, precisament, «dins d’un temps sense límits» que vull comentar algun poema de
Verdaguer i el vull confrontar amb poemes d’altres poetes. 

A Flors del Calvari, hi apareix un poema, «Vora la mar», escrit, però, anys abans de la crisi,
en els anys de glòria i de creativitat de l’escriptura de Canigó: 

«Al cim d’un promontori que domina
les ones de la mar,
quan l’astre rei cap a ponent declina
me’n pujo a meditar.
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Amb la claror d’aquesta llàntia encesa
contemplo mon no-res;
contemplo el mar i el cel, i llur grandesa
m’aixafa com un pes.

Eixes ones, mirall de les estrelles,
me guarden tants records,
que em plau reveure tot sovint en elles
mos somnis que són morts.

Aixequí tants castells en eixes ribes
que m’ha aterrat lo vent,
amb ses torres i cúpules altives
de vori, d’or i argent:

poemes, ai!, que foren una estona
joguina d’infantons,
petxines que un instant surten de l’ona
per retornar al fons;

vaixells que amb veles i aparell s’ensorren
en un matí de maig,
illetes d’or que naixen i s’esborren
del sol al primer raig;

idees que m’acurcen l’existència
duent-se’n ma escalfor,
com rufagada que s’endú amb l’essència
l’emmusteïda flor.

A la vida o al cor quelcom li prenen
les ones que se’n van;
si no tinc res, les ones que ara vénen,
digau-me, què voldran?

Amb les del mar o amb les del temps un dia
tinc de rodar al fons;
¿per què, per què, enganyosa poesia,
m’ensenyes de fer mons?

¿Per què escriure més versos en l’arena?
Platja del mar dels cels,
¿quan serà que en ta pàgina serena
los escriuré amb estels?»

El poema és, d’alguna manera, un poema leopardià, una síntesi entre «L’infinito» i el to 
desenganyat general a Leopardi. La situació és la mateixa. El poeta, dalt d’un turó —o pro-
montori—, mira i contempla. Leopardi, com que no veu l’horitzó, que una barda li tapa, 
s’imagina —io nel pensier mi fingo— un espai infinit, tant, que s’espanta, i en aquest espai que
ell s’ha fet, se li nega el pensament i li és dolç naufragar en aquella mar. Verdaguer, des d’un
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promontori que domina les ones de la mar, on ha pujat a meditar, s’adona del seu no-res, i la
grandesa, la infinitud del món, l’aixafa com un pes. Però les coincidències no són pas només
aquestes. Si Leopardi construeix l’infinit al seu pensament, Verdaguer pregunta a la poesia
«per què, per què, enganyosa poesia, / m’ensenyes de fer mons?». És obvi que els mons ver-
daguerians també són construccions del pensament —ell els compara amb castells—, ficcions,
com en el cas de Leopardi. I aquí, en aquest «enganyosa» aplicat a la poesia, tenim la conne-
xió amb el desengany de tot el que és mundà, tan present en l’obra de Leopardi. En el fons,
Verdaguer també s’adona de la futilitat de tot el que es construeix en el món i la seva crisi,
crec, es fonamenta, en bona part, en aquesta convicció. I així com a Leopardi el desengany el
porta al nihilisme, a Verdaguer, creient, el porta a una transcendència essencial. I és curiós
d’observar com, en un altre poema, «Volada de l’ànima», del llibre Idil·lis i cants místics
(només vull recordar aquí que Leopardi anomena idil·lis alguns dels seus cants), hi ha una
estrofa que, amb un sentit final diferent, és absolutament leopardiana:

«Que dolç de cara a cara
poder en l’Infinit emmirallar-me!
i en son esguard, que amara
de llum l’espai, banyar-me
i en son pit amorós, ai! anegar-me!»

Si la comparem amb el final de «L’infinito», veurem que la percepció i les imatges són les matei-
xes (dono l’original i la meva traducció):

«Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.»

«Sempre he estimat aquest turó desert
i aquesta barda que de tanta part
de l’últim horitzó l’esguard em priva.
Mes, assegut i contemplant, immensos
espais més enllà d’ella i sobrehumans
silencis i una quietud fondíssima
jo al pensament fingeixo. Tant que, per poc,
el cor no se m’espanta. I quan el vent
sento mormolejar entre les bardisses,
el silenci infinit a aquesta veu
vaig comparant: i l’etern em revé
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i les èpoques mortes i la d’ara
vivent, i el so que fa. Així en aquesta
immensitat se’m nega el pensament:
i naufragar m’és dolç en aquest mar.»

En l’estrofa verdagueriana hi apareix l’espai, l’infinit, el negar-s’hi i la dolcesa de l’operació.
Exactament com a Leopardi. Ideològicament, lluny de Leopardi, però, poèticament, exacta-
ment coincidents. 

Encara hi ha més, però. A Leopardi, aquesta sensació d’infinit físic, l’espanta. A Verdaguer, la
contemplació de la magnitud física del món, l’anorrea, l’esclafa com un pes. Tot això ve de lluny
i és molt possible que tant Leopardi com Verdaguer hagin connectat amb un pensament de Pascal,
el 187: «Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie.» («El silenci etern d’aquests espais infi-
nits m’espanta.») Pensament que, a part d’ells dos, recull també Baudelaire a «Le gouffre»:

[…]
«En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève,
Le silence, l’espace affreux et captivant...»

[…]
«Amunt, avall, arreu, el que és profund, la plana,
el silenci, l’espai espantós i atractiu...»

i, més avall:

«Je ne vois qu’infini par toutes les fenêtres,

Et mon esprit, toujours du vertige hanté,
Jalouse du néant l’insensibilité.»

«No veig sinó infinit per totes les finestres,

i així el meu esperit, pel vertigen voltat,
cobeja del no-res la insensibilitat.»

Baudelaire té clar que aquesta infinitud és la del no-res. Ens ho diu directament. Leopardi no
ens ho diu al poema, sinó en un fragment del Zibaldone:

«[...] i mondi che esistono, per quanti e quanto grandi che essi sieno, non essendo però certa-
mente infiniti nè di numero né di grandezza, sono per conseguenza infinitamente piccoli a para-
gone de ciò che l’universo potrebbe essere se fosse infinito; e il tutto esistente è infinitamente picco-
lo a paragone della infinità vera, per dir cosí, del non esistente, del nulla.» (Z. II, 1007-1008.)

«[...] els mons que existeixen, per grans i molts que siguin, no essent però infinits ni pel
nombre ni per la seva dimensió, són, per tant, infinitament petits si els comparem amb allò
que l’univers podria ser si fos infinit; i tot allò que existeix és infinitament petit si ho compa-
rem amb l’autèntica infinitud, per dir-ho així, d’allò que no existeix, del no-res.»

Per Leopardi, l’únic infinit real és el no-res. De fet, és el mateix cas de Verdaguer, però per ell,
creient, l’únic infinit real és l’Ésser suprem. Però tant l’un com l’altre, com Baudelaire, troben
dolcesa en negar-se en aquest infinit més ençà o més enllà del real. 
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Si Verdaguer no tingués l’opció de la fe, que el salva de la desesperació, estaria més a prop
de Baudelaire que del Leopardi de «L’infinito». Quan afirma: «Amb les del mar o amb les del
temps un dia / tinc de rodar al fons», aquest «fons» és íntimament parent del gouffre, l’abis-
me, baudelairià. 

Si he exposat aquesta connexió entre Leopardi, Baudelaire i Verdaguer, no ha pas estat per
parlar de possibles influències. No m’interessa pas establir-les, si és que hi són, sinó senzilla-
ment mostrar com Verdaguer veu, percep, reacciona i s’expressa com aquests dos grans 
poetes de llengües i èpoques distintes. És a dir, com Verdaguer participa, amb ple dret, en
aquesta conversa universal de la poesia d’altíssim nivell. 

Anem a veure més coses: els tres últims versos de «Vora la mar» ens posen en contacte amb
tot un altre món líric, el de la fascinació per la volta del cel i pels estels:

«Per què escriure més versos en l’arena?
Platja del mar dels cels,
quan serà que en ta pàgina serena
los escriuré amb estels?»

Aquesta «pàgina serena» en la qual el poeta escriurà els seus versos amb estels, em fa pensar
en una altra volta nocturna tatxonada d’estrelles. M’estic referint al famosíssim vers final de
«Booz endormi» de Victor Hugo.

[…]
«Les astres émaillaient le ciel profond et sombre;
Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l’ombre
Brillait a l’occident, et Ruth se demandait,

Immobile, ouvrant l’oeil à moitié sous ses voiles,
Quel dieu, quel moissonneur de l’éternel été
Avait, en s’en allant, négligentment jeté
cette faucille d’or dans le champ des étoiles.»

[…]
«Els astres esmaltaven el cel fondo en penombra,
el creixent fi i lluent entre les flors de l’ombra
brillava a l’occident, i Rut es preguntava,

immòbil, mig mirant des de sota els seus vels,
quin déu, quin segador de l’eterna estiuada
havia, tot marxant, negligentment llençada
aquesta falç d’or pur en el camp dels estels.»

Per Victor Hugo, aquí, les estrelles són «les flors de l’ombra», primer, i finalment les espigues
del camp del cel. Doncs bé, Verdaguer, a part de convertir, en aquest poema, el cel en mar i
platja i fer el pas esplèndid de convertir els estels en signes lingüístics, també ha escrit imatges
semblants a les d’Hugo.

I no solament la comparació dels estels amb altres coses sinó l’ús del mateix artifici inter-
rogatiu per induir el lector a la meravella:

«Eixa corona esplèndida i suprema,
¿qui de la terra la teixí al voltant?
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¿Qui encastà a sa florida diadema
eixos claus d’or i pols de diamant?
[…]
¿Qui arborà d’aqueix tàlem les pilastres
i en l’altura penjà sos cobricels,
il·luminats amb ciris que són astres,
enfestonats amb flors que són estels?»
(«Desig» d’Al Cel)

Retrat de Victor Hugo
amb el seu fill.
Auguste de Châtillon (1836)
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O bé:

«¿Quin filador l’ha filada,
quin teixidor l’ha teixida
la tenda de setí blau
amb què la terra s’abriga?»
(«In excelsis» d’Al Cel)

O bé, i ara aquí coincidint plenament amb Hugo:

«¿Foren a eixams sembrades les estrelles
com en un camp granívol lo forment?
¿Són flors plenes de granes o poncelles
los lotus blancs del riu del firmament?»
(«Ales» d’Al Cel)

Però el final de «Vora la mar», esperançat, i també les seves imatges, presenta una gran coin-
cidència amb la penúltima estrofa del poema «Claire» de Victor Hugo:

«Quand nous enfuirons-nous dans la joie infinie
Où les hymnes vivants sont des anges voilés,
Où l’on voit, à travers l’azur de l’harmonie,
la strophe bleue errer sur les luths étoilés?»

«Quan ens endinsarem en la joia infinita
on els himnes vivents són àngels rere vels,
on veurem, a través de l’atzur de l’harmonia,
l’estrofa blava errant pels llaüts plens d’estels?»

A part del to d’aspiració, de superació de les misèries del món, i d’esperança en un món de ple-
nitud lírica, és sorprenent aquesta «estrofa blava errant pels llaüts estelats» tan semblant a «quan
serà que en ta pàgina serena / los escriuré amb estels?». El de Victor Hugo és un vers suggeridor,
sí, però molt menys precís que el de Verdaguer. Per Hugo és l’estrofa que és blava i sorgeix d’uns
instruments estelats, en una imatge una mica confusa. La precisió de Verdaguer, en canvi, és
molt més versemblant i més moderna: els cels, així en plural, són tots els espais infinits de l’u-
nivers, un mar, i aquest mar té una platja que és la pàgina on ell escriurà amb estels els versos (ja
he remarcat l’esplèndida reconversió dels estels en signes lingüístics). I aquests versos romandran
perquè estaran escrits amb estels i perquè la pàgina és serena, és a dir, cap ona provinent del 
no-res no els esborrarà. I seran versos dignes d’alçar-se en lloança, perquè el seu material serà
incor-ruptible. Però ja hem vist que, per Verdaguer, l’únic infinit real és el de l’Ésser suprem, el
de la transcendència. I, per tant, aquests cels són metafísics, i la pàgina serena on podrà escriu-
re amb estels no és altra que la del més enllà. El desig de fer realitat aquesta escriptura queda per-
fectament plasmat en el «Quan serà...», fórmula que també fa servir Ausiàs March al final del
seu cant espiritual, però amb un desig molt més petit: March només sospira pel penediment. 

No em puc estar de recordar aquí, pensant en Hugo i en Verdaguer, aquells versos de
Racine que tant tenen a veure amb els versos escrits amb estels o amb l’estrofa blava:

«Quand pourray-je t’offrir, ô Charité suprême,
Au sein de la lumière même
Le Cantique de mes soupirs...» 
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«Quan et podré oferir, oh Caritat suprema,
al si de la llum extrema,
el Càntic dels meus sospirs...»

En tots tres casos es tracta del desig de traslladar a l’eternitat l’ofici del poeta.
Per continuar amb les estrelles, voldria confrontar dos poemes, «Mirant l’estrellada» de

Verdaguer i «The Starlight Night» de G. M. Hopkins. Aquest gran poeta anglès, contempo-
rani de Verdaguer, sacerdot com ell, jesuïta, no té cap empatx en escriure la més alta poesia al
servei de la seva fe i això no ha impedit mai que la crítica anglesa el reconegués com un dels
grans. Del poema de Hopkins en dono un fragment de l’original i la seva traducció valencia-
na, feta per Isidre Martínez Marzo:

«Look at the stars! look, look up at the skies!
O look at all the fire-folk sitting in the air!
The bright boroughs, the circle-citadels there!
Down in dim woods the diamond delves! the elves’-eyes!
[…]
Look! March-bloom, like on mealed-with-yellow sallows!
These are indeed the barn; withindoors house
The shocks. This piece-bright paling shuts the spouse
Christ home, Christ and his mother and all his hallows.»

«¡Mira, contempla-les, sobre el cel, les estreles!
¡Aquest esbart de llum, enlaire, com reposa!
¡Les aldees tan clares, ciutadelles en rotgle!
¡El diamant s’endinsa al bell esguard del fènix...!
[…]
Mira l’esclat de març, igual que en salzes la farina d’or.
Tot açò, la collita, al punt just de la porta del graner.
Darrere del llindar, la llar, i dins la llar l’espòs sojorna:
Crist, Crist i sa mare, Crist i tots els sants.»

El de Verdaguer fa:

«Diamants són los estels,
mes del gran tresor dels Cels
són només lo que s’obira:
los diamants són a dins;
ensenyau-me’ls, Serafins,
alçant la blava cortina.

Veuré la ciutat d’or pur,
les dotze portes del mur,
quiscuna una margarida,
los fonaments de llecsí,
de topazi i de robí,
de carboncle i d’ametista.

Ensenyau-me l’Anyell sant
que és temple i sol clarejant

9
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que la Ciutat il·lumina,
l’alta joia i lo joier,
la mina i lo tresorer
d’aquells munts de pedreria.

Darrera eix aparador
jo us veig a Vós, oh aimador
de ma ànima adolorida;
mes, puix aimador sens par,
vos hi voleu desposar,
si l’haguésseu d’enjoiar
sia en eixa argenteria.» 
(D’Al Cel)

Verdaguer sent la mateixa fascinació per la nit estelada que Hopkins. I els diamants apareixen
en tots dos poemes. L’anglès parla de ciutats d’estrelles, Verdaguer de la Ciutat. Després,
Hopkins passa, en la continuació del poema, que no he citat, a una altra sèrie d’imatges: de
primavera, de plenitud dels camps, de collita (aquí lligaria amb el camp granívol verdaguerià).
Verdaguer es manté en un sol correlat, el de les gemmes —també és absolutament hopkin-
siana l’afirmació que l’Anyell és alhora mina i tresorer. Però al final, coincideixen altra vegada
tots dos. Darrere la cortina, en el cas de Verdaguer, darrere el llindar, en el cas de Hopkins,
l’espòs espera. 

Sense moure’ns de Hopkins i d’aquest mateix poema, és curiós veure com Verdaguer fa
servir la imatge dels salzes enfarinats de groc en un altre context: 

«Lo sol, que.s pon en un cel serè com uns ulls de dotze anys, abaxa ses darreres llums a la
encantadora plana, y la rossor dels blats creix y.s daura y sobredaura ab la rossor de sos raigs,
que hi bàxan des de l’altura, cada moment més a biaix. Y l’or sobrer de les xexes apar que
sobreïxi y s’estenga a les salceredes y salicars, que en agraciades línees segueixen lo Segre,
Cerdanya avall; a les pinoses negrenques que fàxan les montanyes d’Alp, Tosas, Puigmal y
totes les de la serralada de mitxdia, fins a l’arrocat Cadí; a les congestes que emblanqueixen
ses cimes; a les boyres que, més blanques encara, s’ajócan en sa cima, com en los arbres més
alts los aucells cansats de volar; y al cel mateix, que en aquest instant misteriós sembla pendre
quelcom de la vestidura de la terra, o, millor, abrigant-la ab son rich mantell de resplador. Axò
és lo bes de comiat que dóna.l sol a la terra...» («Posta de sol». Excursions i viatges. Vol. III,
edició de Narcís Garolera.)

Aquí l’or sobrer de les xeixes, que sobreïx i s’estén sobre els salzes fa pensar en els salzes de 
Hopkins, enfarinats de groc. És curiós que Verdaguer vegi la llum del sol com a or que sobreïx
del blat i que s’escampa. La farina ens la deixa per la nostra imaginació. Però, del blat què en
surt sinó farina? I aquesta farina de quin color és, si és transfigurada per l’or del sol? Hopkins
és més directe, és clar, però es tracta de la mateixa percepció. I sorprèn que els arbres daurats
siguin els mateixos. 

Aquest fragment de Verdaguer em fa pensar en una altra connexió que potser algú veurà
agafada pels pèls, però que a mi no m’ho sembla pas. Aquest final de Verdaguer, aquesta llum
que el cel pren de la vestidura de la terra, o la terra del cel, creant aquesta fusió —el bes no és
altra cosa— em remet instantàniament a Rimbaud:

«Elle est retrouvée.
Quoi? —L’Éternité.



11

per què verdaguer?

C’est la mer melée
Au soleil.»

«Sí, l’he retrobat.
Què? —L’Eternitat.
És el mar mesclat
amb el sol.» 

Ja ho sé que Verdaguer és encara més lluny de Rimbaud que de Leopardi. I que Rimbaud no
parla pas de l’eternitat transcendent, malgrat la majúscula. De fet, parla del present. De la sen-
sació d’eternitat creada per la fusió del mar i del sol. I no importa que la fusió sigui imaginà-
ria o suscitada per un fenomen real com en el cas de Verdaguer —ell veu la fusió de la terra i del
sol ponent, units per una llum única—, el que importa és adonar-se de la fusió de cel i terra,
de mar i sol. Som en el mateix món creatiu, en la utilització d’uns mateixos materials, enca-
ra que amb finalitats distintes.

Fem un parell més de confrontacions. 
Hi ha un poema verdaguerià, dedicat a la seva cosina sor Josepa Verdaguer, monja a Mallorca,

titulat «La Beata Juliana, abadessa», un fragment del qual segueix el recurs de personalitzar el
poema i dirigir-s’hi. És un recurs medieval, Dante i Cavalcanti el van usar, per exemple.

[…]
«Cançoneta, ma cançó,
veu de ma lira,
tot volant de mas en mas,
de vila en vila,
de la terra passerell,
del mar gavina,
passa l’aigua aquesta nit
de riba a riba,
de sa celda al finestró
canta i refila,
la cançó que cantaràs
és molt senzilla:
que si avui lo bon Jesús
li fes visita,
li demane un raig de sol
per qui t’envia.»

Guido Cavalcanti escriu (dono un fragment de l’original i la meva traducció):

«Perch’i’ no spero de tornar giammai,
ballatetta, in Toscana,
va’ tu, leggera e piana,
dritt’ a la donna mia,
che per sua cortesia
ti farà molto onore.
[…]
Deh, ballatetta mia, a la tu’ amistate
quest’anima che trema raccomando:
menala teco, nella sua pietate,
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a quella bella donna a cu’ ti mando.
Deh, ballatetta, dille sospirando,
quando le se’ presente:
“questa vostra servente
vien per istar con voi,
partita da colui
che fu servo d’Amore”.»

«Perquè no espero ja tornar mai més,
baladeta a Toscana,
ves-te’n, lleu i galana,
dreta a la dona mia,
que ella, per cortesia,
et farà molt d’honor.
[…]
Ai, baladeta, a la teva amistat
aquesta ànima meva jo confio:
porta-la amb tu cap a la pietat
d’aquella dona bella a qui t’envio.
Dels teus sospirs, ai baladeta, em fio,
quan li diràs atenta:
“Sóc la vostra serventa
i us vull fer companyia,
vinc d’aquell que m’envia,
que fou servent d’Amor.”»

Evidentment, l’ús verdaguerià del recurs és religiós i el cavalcantià és profà, però és exactament
el mateix.

Aquestes confrontacions «dins d’un temps sense límits», poques per no estendre’m massa,
però significatives, han estat entre Verdaguer i textos contemporanis seus o anteriors. Ara, els
proposo una confrontació entre un poema de Verdaguer i un de posterior, d’Antonio
Machado.

El poema de Verdaguer és «La plana de Vic». Som al 1875, Verdaguer és lluny, davant de
les illes Terceres, i escriu als poetes vigatans. Tant el poema de Verdaguer com el de Machado
els dono en la seva integritat.

«Niuada de calàndries, poetes de ma terra,
jo enyoro vostres càntics d’amor, dintre la mar;
avui que el maig aboca ses flors pel pla i la serra
¡ai!, ¡qui us sentís a l’hora de l’alba refilar!

¡Qui pogués amb vosaltres volar per les rouredes
que beuen les suades de l’aspre Pirineu,
i vora els banys de cisnes d’aqueixes pollancredes
descabdellar lo somni que és vida del cor meu!

Ja es deuen prats i ribes cobrir de verds domassos,
cada turó amb la vesta de flors que més li escau,
la santa primavera per rebre entre sos braços
que amb nuvials adreços hi baixa del cel blau.
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Per eixos camps que fiten los lledoners i saules,
¿lo fenc ja trau espiga, les pomeredes flor?
¿Les coromines mostren a regadiues taules
fajols que es tornen plata, forments que es tornen or?

¿I el cànem que el desembre veurà de la filosa
rajar al fus, fusada tornant-se el fi moixell?
¿I el pèsol de flor blanca parenta de la rosa,
i el lli de flor vermella germana del clavell?

¿Vermellegen per eixos restobles les roselles?
¿La clavellina enrama finestres i balcons?
¿La barretina encara floreix al costat d’elles,
com flor de Catalunya que esclata sobre els fronts?

Lo rossinyol que canta, la tórtora que plora,
¿a fer-li ses albades són gaire matiners?
¿Tornaren-li aurenetes al porxe que s’enyora?
¿Ja van engarlandant-se de roses los rosers?

Ja deu brodar lo Gurri son riberal alegre
perquè a jugar-hi a estones davallen los infants,
i les bardisses cloure la boca del Gorg Negre
perquè el bram de l’abisme no esglaie els caminants.

Les serres, que es coronen de núvols i d’estrelles,
de neu sa vesta a esqueixos ja donaran al Ter,

Litografia d’homenatge
a Verdaguer.
No datada
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restant-n’hi claps encara, com escamot d’ovelles
que delma cada dia la mà del carnisser.

¡Com deu alçar Casserres sa bizantina torre
per veure Sala-d’heures i el vell cloquer de Vic!
Lo Ter que envers Girona marradejant s’escorre
¿se’n porta gaires pedres del seu mural antic?

¿Castells de Savassona, d’Orís i de Centelles,
gegants d’altres centúries, encara alçau lo front?
¿Podré tornar a veure-us, masies i capelles
d’on raja amb l’amor patri la fe com d’una font?

¿Sant Jordi guarda encara ses Lloses gegantines,
sepulcre de reis celtes o de llurs déus altar?
¿Ripoll, com altre fènix, renaix de ses ruïnes,
o l’arbre de la pàtria s’acaba d’esbrancar?

¡I l’arbre que us abriga, com deu ja fer bona ombra,
ornat de nou brancatge son tronc ja revellit!
¡Los raigs del sol com deuen jugar amb sa resombra,
com vol de papallones per un verger florit!

¿Me’n guarda de mos somnis algun d’aletes blanques?
¿Volaren tots com fulles que escampa la tardor?
Les caderneres troben un niu entre les branques;
¿mos càntics per niuar-hi trobaren algun cor?

Almenys oint los vostres d’amor i jovenesa,
¡de l’aigua al dolç murmuri qui somiar pogués!
Mes ¡ai!, fuig com la vida ma nau pel vent empesa,
¡qui sap a l’ombra dolça si ens hi veurem mai més!

¡Que amargues són, que amargues d’aquesta mar les ones
per qui nasqué en la terra i en un bressol florit!;
dolç aire de la pàtria que a tots la vida dónes,
¿per què a mi sols tes ales m’allunyen del seu pit?

Niuada de calàndries, poetes de ma terra,
jo enyoro vostres càntics d’amor, dintre la mar;
avui que el maig aboca ses flors pel pla i la serra
¡cantau, cantau vosaltres, deixau-me a mi plorar!»
(De Pàtria)

Fixem-nos com Verdaguer construeix el poema: amb preguntes i hipòtesis. Va dibuixant, al
seu record, l’escenari de la plana de Vic i va preguntant si allò que ja sap de sempre encara és
així, i passa de les preguntes a les suposicions.

És exactament el que fa —el que farà— Antonio Machado en un dels seus poemes més
coneguts: «A José María Palacio». Machado escriu el poema el 1913, gairebé quaranta anys



15

per què verdaguer?

més tard que Verdaguer fa el seu. I l’escriu des de Baeza, on és professor. I recorda l’època de
Sòria, on va ser feliç, on es va casar i va enterrar la dona.

«Palacio, buen amigo,
¿está la primavera
vistiendo ya las ramas de los chopos
del río y los caminos? En la estepa
del alto Duero, Primavera tarda,
¡pero es tan bella y dulce cuando llega!...
¿Tienen los viejos olmos
algunas hojas nuevas?
Aun las acacias estarán desnudas
y nevados los montes de las sierras.
¡Oh mole del Moncayo blanca y rosa,
allá en el cielo de Aragón tan bella!
¿Hay zarzas florecidas
entre las grises peñas, y blancas margaritas
entre la fina hierba?
Por esos campanarios
ya habrán ido llegando las cigüeñas.
Habrá trigales verdes
y mulas pardas en las sementeras,
y labriegos que siembran los tardíos
con las lluvias de abril. Ya las abejas
libarán del tomillo y el romero.
¿Hay ciruelos en flor? ¿Quedan violetas?
Furtivos cazadores, los reclamos
de la perdiz bajo las capas luengas,
no faltaran. Palacio, buen amigo,
¿tienen ya ruiseñores las riberas?
Con los primeros lirios
y las primeras rosas de las huertas,
en una tarde azul, sube al Espino,
al alto Espino donde está su tierra.»

Sorprèn el parentiu entre els dos poemes; el de Verdaguer és més grandiloqüent, més
romàntic, el de Machado, més intimista, però no pas més personal. I sorprèn també, a part
de l’ús dels mateixos recursos retòrics, com hi surten, a tots dos, rossinyols, pollancres,
arbres vells que rebroten, roses, muntanyes nevades, torres i campanars. I com, a tots dos,
al final hi ha el lament per la pèrdua que ha originat tot el traçat de nostàlgia del poema.
Un parentiu fascinant.

Podria continuar fent confrontacions d’aquestes. Podria comparar el començament de
Canigó, per exemple, amb «A quoi songeaient les deux cavaliers dans la forêt» o amb «Religio»
de Victor Hugo. Podria parlar d’un poema del mateix poeta titulat «La ville disparue», en què
una ciutat és engolida pel mar, com a L’Atlàntida. Podria confrontar «Records i somnis» de
Verdaguer amb les «Coplas a la muerte de mi padre» de Jorge Manrique. Podria encara tor-
nar a confrontar-lo amb Victor Hugo una vegada més, i ho faré: no me’n sé estar.

A «L’épopée du ver», Hugo escriu: «je suis le ver. Je suis fange et cendre...» («jo sóc el cuc. Jo
sóc fang i sóc cendra...») i Verdaguer a «Sum vermis» escriu: «Cuc de la terra vil, per una 
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estona / he vingut en la cendra a arrossegar-me.» I, al mateix poema, Hugo diu: «Rayonnez,
papillons, dans les métamorphoses.» («Llambregeu, papallones, en les metamorfosis.») I
Verdaguer, també al mateix poema: «jo hi trobaré unes ales de crisàlide / per volar-me’n amb
Vós a vostra glòria». I Hugo encara, al mateix poema: «La ruine est promise à tout ce qui s’éle-
ve...» («La ruïna és segura per tot allò que s’alça...»), que, és clar, ens remet immediatament a
«Lo que un secle bastí l’altre ho aterra», de «Los dos campanars».

Bé, fins aquí aquestes confrontacions. En sembla que basten i sobren per dir el que vull
dir: que Verdaguer parla el llenguatge universal de la poesia amb un domini dels seus recur-
sos veritablement extraordinari.

Verdaguer, com a poeta fundacional, dóna veu a les forces de la naturalesa i a la força
intrínseca de la llengua natural del país, sufocada per segles d’incúria. I també dóna veu, una
veu renovellada i potent, a la tradició de la lírica popular i a una manera històrica d’entendre
la fe cristiana, tan lligada a la fundació i evolució del país.

A Canigó s’hi suma tot. Geologia, topografia, natura, història, llegenda, religió, tradició,
lírica popular, fe i patriotisme. El món pagà primigeni del desig i el món cristià de l’ordre i de
la llei. Tanta totalitat d’ambició, però, pot entelar, a un lector superficial, allò que constitueix,
per mi, la grandesa incomparable de Verdaguer: la qualitat suprema de la seva veu lírica. 

En Verdaguer sempre hi ha llum i ombra, sempre la corona i la cendra, el dolmen i l’altar.
Volar i arrossegar-se. El fang i les estrelles. Més d’una vegada, la presència de la fe canvia el que
seria el curs desesperat del poema. L’altar sempre acaba per il·luminar, per donar un sentit últim
al dolmen. I si a vegades ens queda la recança de si això no és autoimposat pel censor incons-
cient, aquesta recança, aquest dubte, és el que, en últim terme, acaba per donar més credibilitat
al drama real que hi ha sempre al fons de l’autèntica poesia. A Verdaguer hi ha sempre la tensió
de contraris necessària per tota autèntica creació. I aquesta tensió es resol, en els moments més
purs, en sacrifici, aquiescència i lloança: aquí intervé la llengua. Hi intervé i és intervinguda.
Verdaguer posa en marxa tot de dinàmiques profundes en el llenguatge, n’és el seu fangador, el
sembrador i el guardià del camp granívol. I també qui sega i qui bat, qui mol i qui pasta. I l’e-
nergia nutritiva de la seva pasta ha alimentat tota la poesia que li ha vingut darrere. L’ha ali-
mentada fonamentalment. D’altres, és clar, després, han pogut treballar amb fruits saborosos i
mels rares. Però el pa calent de la llengua poètica catalana moderna és ell qui ens el llesca.

Acusat com Victor Hugo de no tenir idees —o de tenir les mateixes de tothom— pels pro-
fessors i crítics intel·lectualistes, cada dia veiem més clar que darrere de la poesia de Verdaguer,
potser a vegades velat per la maquinària verbal de l’època, però ja sense vels darrere dels seus
últims poemes més personals, hi ha el batec poderós d’un esperit que connecta plenament,
com ja he dit en començar, amb «l’Esperit Universal de la Poesia». L’estètica no és qüestió d’i-
deologies, sinó de sensacions, de percepció, de domini de la llengua i de talent formal.
Percepció i sensacions que en Verdaguer sempre són autèntiques, i que sap vehicular amb sor-
prenent precisió en la llengua del seu poble que en resulta regenerada precisament per l’au-
tenticitat d’aquestes percepció i sensacions. Quan l’energia de percepció i sensacions, lligada
a una llengua vivificada amb talent formal, i gràcies a aquesta llengua i a aquest talent, aques-
ta energia es manté més enllà del context històric del poeta i dels altres contextos històrics 
posteriors que el llegeixen i el jutgen, és que ens troben davant d’un gran poeta. Aquest és el
cas de Verdaguer, un poeta que dialoga d’igual a igual amb els grans poetes, que parla com
ells. Que dóna veu, en definitiva, a la Poesia.

Narcís Comadira

(Aquest text és el de la conferència pronunciada pel seu autor a la Fundació Joan Maragall, amb
el títol «Verdaguer vist per un poeta», el dia 29 de maig passat.)


