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Verdaguer, entre el poder i la política

Abordar la relació entre Verdaguer i la política, o el joc dels poders, és simple i difícil alhora. Simple
perquè coneixem bé el context polític en què es movia la societat en què va viure, però difícil 
perquè caracteritzar les relacions d’aquest personatge enmig de les tensions o dels consensos que
s’estableixen en l’esfera del poder esdevé problemàtic. Obra poètica i vida personal i pública 
s’entrellacen en Verdaguer i es corresponen. Seguint els que s’ha repetit sovint, mossèn Cinto fou
«utilitzat» pels poders i, alhora, ell els va «utilitzar», així com els mitjans de difusió de l’època i el
seu entorn; fou altaveu, a nivell poètic, de tot un corpus ideologicodoctrinal d’un determinat grup
que es movia en l’elaboració d’un programa polític regionalista i conservador i, al mateix temps,
esdevingué un «contrari» a tots aquells que l’havien promocionat quan es desencadenà el conegut
com el «cas Verdaguer»; es convertí en l’escriptor lloat i preuat d’un sector del catolicisme de finals
del XIX mentre que, posteriorment, la seva ploma va ser valorada per sectors republicans i anticle-
ricals. Fou bandera i dissident, coronat i destronat, acceptat i menystingut, creatiu i polemitzat,
innocent i rebel, protegit dels poderosos i solidari amb els humils, joc de contraris, en definitiva,
quan el poeta, lluny de la seva intimitat creativa, es mostrà al món, s’exposà als vaivens de l’actua-
litat social i política, quan es mogué per entre els remolins de la tensió dels poders fàctics. 

No volem analitzar el poeta Verdaguer des del punt de vista literari o poètic, sinó definir
el context històric de la Catalunya on li va tocar viure, la realitat eclesial i religiosa en què es
va moure i mostrar un apunt sobre l’enemistat entre el bisbe de Barcelona, Jaume Català, i el
bisbe de Vic, Josep Morgades, per tal de fer veure de quina manera el poeta fou també, sense
segurament saber-ho, la baldufa entre dos poders que no es podien veure.

En quina Catalunya vivia Verdaguer? En una societat canviant i que caminava cap allò que
hom ha definit com la «modernitat», la contemporaneïtat, caracteritzada per un creixement
econòmic i industrial típic d’una zona plenament capitalista, governada per un sistema polític
liberal que maldava perquè l’estat-nació espanyol fos viable però que, atesos els desajustos que
s’anaven produint entre la realitat economicosocial de Catalunya i la manera de governar per
part d’un estat controlat per oligarquies amb interessos agraris i poc industrialistes, comença-
va a fer-se evident que calia una presència política reivindicativa d’autoafirmació política en el
marc d’aquest estat, cosa que aniria arribant i que es faria del tot evident a partir de la crisi colo-
nial del 98. Alhora, aquesta societat, profundament classista, començava a viure el fenomen
contemporani de la polarització dels mitjans de comunicació —la premsa— i la formació d’es-
tats d’opinió segons els paràmetres politicoideològics des d’on es formulaven. I, com a corol·lari
d’aquest procés, també era obvi que sorgia arreu d’Europa la figura de l’intel·lectual que pren
partit, que mou la seva creació artística o de pensament en funció d’una determinada manera
de veure el món. Verdaguer no podia ser aliè a aquest procés i gairebé sempre representarà amb
la seva creació artística la vinculació orgànica a l’Església com a capellà convençut. Però poste-
riorment mostrarà, potser sense adonar-se’n, una de les característiques de l’artista contempo-
rani: la independència de criteri, la rebel·lia contra un sistema que l’oprimeix o que no l’entén.
I com a artista contemporani polaritzarà les opinions, la crítica i el contrast d’opinions políti-
ques. I, sens dubte, enmig d’això tot es traduirà en obra creativa i en poesia. 

En quin context eclesial i religiós es va moure Verdaguer? Un dels trets essencials de
l’Església catalana durant aquells anys era la relació difícil amb l’estat liberal ja plenament con-
solidat. Pius IX havia deixat clar, tot heretant el pensament contrarevolucionari sorgit arran
de la Revolució Francesa i després de l’ensurt de la Revolució del 48, que qualsevol contacte
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amb l’estat liberal era pecaminós i, pel que fa a Espanya, el reconeixement del regne d’Itàlia i
el sexenni revolucionari havia fet augmentar, si és que es podia, l’antiliberalisme eclesial. La
Restauració en principi no havia millorat les coses, però la política vaticana impulsada per
Lleó XIII, elegit papa el 1878, que propugnava una acceptació del nou ordre polític, mentre l’Es-
glésia pogués mantenir una certa ascendència sobre la societat, va fer que, gradualment,
l’Església catalana, sobretot la jerarquia, acceptés com un mal menor aquest règim. Aquesta
acceptació o no-acceptació del model d’estat i de la societat liberal és el que caracteritzà les
lluites entre els integristes i els conciliadors, sobretot durant la dècada dels vuitanta.
Discussions que se centraven no en qüestions ideologicodoctrinals —ideològicament
l’Església era marcadament antiliberal— sinó d’estratègia. Era l’enfrontament entre unes posi-
cions irreductibles que no acceptaven l’estat de coses existent, i que advocaven per un model
d’estat i de societat on l’Església en tingués el control absolut, i aquells «possibilistes» que
defensaven el pragmatisme d’acceptar l’estat liberal mentre aquest, i com a contrapartida, els
assegurés una posició predominant que els garantís una quota de poder i d’influència damunt
la societat. I era l’enfrontament entre personatges destacats, entre bisbes prominents i entre
publicacions notables en la publicística catòlica. En aquest sentit, el canonge Collell i La Veu
del Montserrat, el bisbe Morgades i d’altres, s’alinearen al costat dels conciliadors i Verdaguer,
íntim de Collell, es degué sentir influït per la seva manera d’entendre la dinàmica política
intraeclesial. Lluites fratricides en el si de l’Església catalana durant tots els vuitanta i que, a
partir dels noranta, ja van remetre molt davant l’evidència de la determinació vaticana i per
la conversió que féu un destacat integrista com era el cardenal Casañas.

Paral·lelament, notem una participació de l’estament eclesiàstic en la Renaixença que, sens
dubte, la dotarà d’una caracterització molt precisa. Verdaguer serà l’arquetip més destacat de la
relació entre aquest moviment ideologicocultural i l’Església. Hom sap que la Renaixença confi-
gura una definició d’un imaginari de Catalunya i la dota d’una representació simbòlica de la cata-
lanitat. No deixa de ser la retòrica de tot un programa ideologicopolític que s’elaborarà, en bona
part, per via literària i estètica. L’exemple de Canigó, com a part integrant de tot el procés de res-
tauració del monestir de Ripoll, esdevé paradigmàtic. Ripoll, com les festes del mil·lenari de
Montserrat abans, representen campanyes de mobilització religiosa, de recristianització i, per tant,
de mobilització política. L’obra és el gran poema de la reconquesta i de la creació de Catalunya,
una mostra, o millor dit, una «recreació» de la formació històrica de Catalunya amb la finalitat
que serveixi per a fer-la renéixer. A part de les opcions artístiques i poètiques personals del poeta,
era obvi que es necessitava, per tal de projectar aquest programa polític conservador i eclesial, la
creació de símbols i fer-los servir, que calia l’elaboració d’un discurs que incidís en la imaginació
col·lectiva i que fos útil per a la integració de la població en un projecte regionalista que legitimés
tot allò existent de valors cristians i eterns. Verdaguer, que pouarà en el passat històric, tal com
correspon al romanticisme historicista, i sacralitzarà la «terra», fa possible que el territori, la his-
tòria i les tradicions esdevinguin eixos configuradors de l’ànima catalana que, creada i guiada per
la voluntat divina, renaixerà i arribarà a la plenitud de la seva identitat. És allò que de la literatu-
ra en surt una retòrica i uns mites que sempre poden ser utilitzats pel poder, sigui quin sigui. Fins
i tot fou objecte d’una curiosa litúrgia, per part d’aquest grup, en ser coronat com a poeta de
Catalunya amb unes fulles de llorer que ell havia plantat a la rectoria d’Orís i en el transcurs 
del dinar d’inauguració de les obres de restauració del monestir de Ripoll.

Vinculat a tot el que s’ha dit anteriorment, destaquem l’adopció per part d’un sector de
l’Església de la via regionalista com una estratègia per continuar tenint un pes en la societat i
no perdre el control de la població i d’unes classes dominants conservadores. Aquesta opció,
cal tenir-ho en compte, fou en principi molt minoritària i no arribaria a ser acceptada entre la
clerecia fins ben entrat el segle XX. On rau la seva importància estratègica en l’àmbit polític?
Doncs, primer, que estava al marge de la polèmica entre integristes i «mestissos»; segon, que
podia mantenir-se molt crític davant el sistema liberal sense abandonar-se políticament al 
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carlisme; tercer, que s’emmotllava perfectament als paràmetres polítics que la burgesia conser-
vadora regionalista catalana volia imposar, i quart, que representava un atractiu popular indub-
table sobretot en certes zones de Catalunya, predominantment a la «muntanya catalana».
L’adopció d’una pastoral catalana (predicació, obres doctrinals, litúrgia, etc.) seria una conse-
qüència obvia d’aquest procés. I la creació poètica centrada en temes religiosos i en qualsevol
temàtica, però envoltada de misticisme i sens dubte de l’aire cristià, n’era una necessitat. La
importància de Verdaguer en aquest punt és essencial, sobretot quan les seves composicions arri-
ben fins als estaments populars que fan seva la llengua i memoritzen les composicions poètiques.

Una altra característica de l’Església de l’època fou la vinculació entre la jerarquia 
eclesiàstica i les classes dirigents catalanes. El marquès de Comillas és un exemple d’aquesta
estreta relació i Verdaguer també visqué en aquest joc de poder compartit. Molts projectes ecle-
siàstics que significaven una demostració de la influència religiosa damunt la societat (Ripoll,
façana de la catedral de Barcelona...) foren propiciats per destacats membres de la burgesia cata-
lana. L’Església, per contra, els conferí legitimitat, o sigui, acceptació del seu paper dirigent i
del seu paper polític. Els necessitava com a contrafort davant del «perill» d’una classe treballa-
dora cada vegada més reivindicativa, revolucionària i profundament anticlerical. La tasca com
a almoiner dels Comillas de ben segur que va atansar Verdaguer a la realitat social del poble
barceloní, on hi havia unes bosses de pobresa notables filles de la desigualtat social. 

Imatge del bisbe de Barcelona, Jaume Català, una de les autoritats eclesials que més va 
condicionar la vida de Verdaguer
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Una altra de les característiques de l’Església d’aquells moments va ser el creixement del poder
episcopal. La biografia d’alguns prelats de l’època, com Urquinaona, Morgades, Torras i Bages o
Casañas, ens ho demostra a bastament. El bisbe, peça clau dins l’estructura de poder eclesial, es
va trobar davant un període de lluites intraeclesials fortíssimes arran de les polèmiques amb l’in-
tegrisme, i amb la necessitat de seguir mantenint un poder polític fort davant el règim polític libe-
ral; tot això junt amb el procés de regeneració cristiana que havien endegat per consolidar o fer
créixer la seva influència social. Cal tenir en compte que aquest procés, alimentat per directrius
vaticanes, comportà un creixement de la presència d’institucions religioses i d’associacions de tot
tipus; un augment de fenòmens espirituals (Montserrat, Ripoll, Sagrat Cor de Jesús, rés del
Rosari, la Sagrada Família i d’altres), de missions populars, de pelegrinatges a santuaris, etc., i tot
un esforç de mobilització religiosopolítica que imposava una autoritat notable. Verdaguer es va
trobar enmig d’aquest creixement del poder episcopal i, de fet, l’actuació del bisbe Morgades quan
s’esdevingué el «drama Verdaguer» fou la resposta coincident i contundent amb la gran autoritat
que el prelat s’havia anat fent. La desobediència, la insubmissió, la dissidència no es podien tole-
rar des de la perspectiva de l’autoritat política i jeràrquica episcopal. No podem aprofundir sobre
aquest passatge de la vida de Verdaguer, el seu distanciament i conflicte amb el bisbe Morgades,
un dels més comentats i polèmics. Només volem donar algun element que ens faci entendre de
quina manera el poeta es va veure immers en el complex joc dels poders.

De tothom és conegut que a principis de maig de 1893, mentre Morgades era a Barcelona
on havia presidit els Jocs Florals, va tenir entrevistes amb el marquès de Comillas, el bisbe
Català de Barcelona, el bisbe Casañas i el canonge Estalella, futur bisbe de Terol, en les quals
se li va fer avinent la necessitat d’allunyar Verdaguer de Barcelona i d’endur-se’l de la casa del
marquès. Segons sembla, l’increment de l’activitat caritativa fins a límits que el marquès no
podia tolerar i l’enuig que provocava al bisbe de Barcelona el grup exorcista de Vallcarca, al qual
Verdaguer estava fortament lligat, eren realitats que ambdós poders no estaven disposats a man-
tenir i van voler solucionar-ho per la via de Morgades, amic del poeta. Aquest l’instal·là al palau
episcopal de Vic i, posteriorment, al santuari de la Gleva on hi passà uns dos anys. Acorralat
Verdaguer pels deutes i davant un comportament no ben entès pel prelat, Morgades començà
a actuar amb l’autoritat de qui es veu investit com a bisbe i prengué un seguit de mesures que
anaren des de la vigilància personal, al principi, fins a la suspensió a divinis al final i un cop el
poeta havia fugit de la seva obediència. Encertades o no les decisions episcopals, que no jut-
gem i en les quals no entrem, hem de tenir present que durant aquells anys havien estat mol-
tes les insubordinacions i els conflictes en el si del mateix bisbat amb les quals s’hagué d’en-
frontar el bisbe, sobretot durant els anys vuitanta. I gairebé sempre, Morgades havia actuat amb
una fermesa autoritària de la qual n’havia sortit reforçat i que significaria que ja en la dècada
dels noranta el seu poder fos indiscutible. El bisbe, en aquells moments, era al cim de la fama
i era considerat el prelat més important de Catalunya: es culminava el procés de reconstrucció
del monestir de Ripoll; tot eren honors i lloances cap a ell per altres projectes acabats amb èxit
com el Museu Episcopal de Vic o el restabliment de la seu episcopal de Solsona; circulaven
rumors de promoció al cardenalat, que finalment recauria en Casañas, i la Nunciatura i el
Vaticà el tenien com un dels homes més valuosos de l’episcopat espanyol. En aquest context és
comprensible que pensés que una persona, en principi dèbil com Verdaguer, no li podria cau-
sar cap mena de problema i tornaria al cau, si exercia el poder episcopal amb tota la seva força.
Tampoc es podia imaginar que el poeta publicaria al diari republicà La Publicidad la sèrie d’ar-
ticles «en defensa pròpia». De fet, Verdaguer utilitzà el contrapoder més efectiu contra el bisbe,
l’entorn republicà i anticlerical, el reconegut per l’estament eclesiàstic com el veritable enemic.
D’aquesta manera el conflicte polaritzà els conservadors i les esquerres, entre els pro Verdaguer
i els contra Verdaguer; els poders reals, ideològics i polítics s’enfrontaven en un cas Dreyfus a
casa nostra. Verdaguer esdevenia per a uns una víctima de l’opressió dels poderosos, una ban-
dera de la llibertat i el protector dels pobres contra la injustícia, mentre que per a altres repre-
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sentava el clergue enderiat, boig, que havia perdut el cap per no complir, amb l’obediència
deguda al seu superior, els seus compromisos com a capellà. I, a més, era perillós perquè 
s’havia convertit en l’emblema privilegiat de l’anticlericalisme, que mostrava amb aquest cas el
despotisme del poder episcopal i el rostre despietat i autoritari del clericalisme.

Però, a més, una de les coses de les quals s’ha parlat poc, i que podien estar també al darre-
re del «cas Verdaguer», és l’enemistat entre el bisbe Català i el bisbe Morgades. S’explica que
Morgades, home de confiança del que llavors era bisbe de Barcelona, Urquinaona, accedí a la
seu vigatana el 1882 com a pas previ a la diòcesi barcelonina. Encara que lògicament no hi
hagi documentació pel que fa al cas, sembla que Urquinaona hauria pensat que uns quants
anys a Vic li servirien a Morgades per adquirir experiència i així, quan ell desaparegués, el
podria succeir. Ningú no podia imaginar-se que el bisbe barceloní morís tan aviat, un any des-
prés, i que, encara que s’especulés amb la possible arribada de Morgades, cosa que desfermà
una campanya contra ell per part dels integristes, feia massa poc que havia pres possessió de
la mitra vigatana. Finalment, fou Jaume Català el triat per ocupar la seu barcelonina.

A partir d’aquí la rivalitat entre Morgades i Català començà a créixer. La diferència de criteri
en el tractament que s’havia de donar als integristes, el desig, per part de Català, d’esborrar la
influència que Morgades tenia sobre persones que havien col·laborat amb ell durant el pontificat
d’Urquinaona i que tenien un cert pes a Barcelona, i, de ben segur, el diferent caràcter d’ambdós
prelats, va fer que la rivalitat entre ells pugés de to i agafés un aspecte que ben bé podríem defi-
nir d’odi. Segurament no hem de descartar la gelosia de Català per l’acció pastoral de Morgades
i per les seves relacions amb els prohoms més importants de la societat barcelonina.

El 9 de febrer de 1886, Jaume Català i Albosa escrivia una llarga carta al nunci Rampolla
on li deia que «El Sr. Obispo de Vich se ha propuesto sembrar la cizaña en este Obispado.»1

Segons Català, Morgades intoxicava el bisbat de Barcelona amb la finalitat de desestabilitzar-
lo posant bastons a les rodes de la política del prelat barceloní de pacificació del bisbat i, a
més, feia córrer rumors sobre el seu trasllat a la seu barcelonina.2 Català, sens dubte, sempre
va viure amb la sensació que, per a moltes persones importants de la ciutat comtal, el bisbe
desitjat era Morgades. Potser sí que podríem dir que ja s’estava formalitzant l’opinió genera-
litzada que el lògic successor de Català havia de ser, arribat el cas, el bisbe de Vic. 

L’escrit continua, però, tocant temes més escabrosos, com els econòmics: sobre el 
fet de no donar comptes sobre unes vendes com a marmessor testamentari de Rosa 
Duran;3 sobre la residència per a capellans vells i malalts de les Corts;4 fer canviar un 

1. Català - Rampolla, 9 de febrer de 1886. Archivio Segreto Vaticano. Nunziatura Madrid 543, t. VII, r. II, s. V, núm. 38.
2. «Desde que estoy en Barcelona propalan igualmente todos los dias noticias de que me van á hacer Arzobispo, y hasta Cardenal, y que me suce-
derá en Barcelona el Obispo de Vich. No puede V. imaginar la alarma que produjo entre el Clero y la gente de bien la primera noticia que venia
acompañada de otras análogas y las miles de veces que me he visto obligado a desmentir privadamente la que á mi persona se refiere; pero no he
de ocultar que el propósito de sembrar la duda sobre mi existencia aqui y las consequencias que esto trae se consigue en parte.» Ibíd.
3. «Existia en esta Diócesis una pingüe testamentaria llamada de Doña Rosa Duran, á cargo del Penitenciario y del Párroco de San Justo.
Pues bien, nombrado el Penitenciario Obispo de Vich, antes de dejar el primer cargo vendió los cuantiosos bienes de dicha testamentaria,
simuló ventas de grandes heredades que no pudo vender y aunque este albaceazgo era perpetuo y para fines piadosos de esta Diócesis, ni han
dado cuentas, ni me han dicho una palabra. Y me he callado pro bono pacis y por tratarse de un Obispo.» Ibíd.
4. «Existe en esta Diócesis en las afueras de Barcelona un Asilo para Sacerdotes ancianos ó enfermos, labrado con dinero del difunto Obispo Sr.
Montserrat, dotado con varias cantidades facilitadas por el Obispo, despues Cardenal, Sr. Lluch, y con fuertes sumas de la testamentaria de una
Señora llamada Magrans, y de todo ello cuidaba, por encargo privado del Sr. Obispo Urquinaona y del Sr. Lluch, el Penitenciario Sr. Morgades.
Tampoco me habló palabra de este asunto hasta que no tuvo mas remedio cuando murió el Capellan Director, y aun fué para decirme que desea-
ba tuviese yo participacion en el nombramiento, suponiendo que él era el dueño del establecimiento y de todos sus recursos. Tambien me callé por
mas que se daba el escándalo de que el Obispo de Vich gobernase un establecimiento eclesiástico de mi Diócesis. El Sr. Obispo hubo de reclamar
al sobrino testamentario de la Señora aludida más de veinte mil duros que debe entregar al Asilo, y dicho testamentario le contestó que no siendo
ya Penitenciario no solo no debia entregarle el dinero reclamado, sino que le exigia entregase los diez mil y pico de duros que tenia en su poder, al
Obispo de Barcelona que era el legitimo dueño del Asilo. El interesado me dió parte del asunto y eludí entrar en estas cuestiones, por mas que 
el Clero en masa se me condolia de esta intrusion del Sr. Obispo de Vich. Entre este Sr. y el Albacea se agrió tanto la cuestión que este le amenazó
con llevarle a los tribunales. Proximo á darse este escándalo contuvo la cosa ofreciendo entregarlo todo, en perentorio plazo, al de Barcelona.
Efectivamente me pidió oficialmente entregarme todo con condiciones deprimentes, pues resultaba de ellas cláusula de reversión á los Herederos del
Sr. Morgades y de otros dos que se daban asi mismo el título de fundadores, y decian que lo habian hecho con dinero de su peculio particular, 
cuando realmente no habian gastado un céntimo suyo. Afortunadamente tenía yo en mi poder documentos, datos y cuentas; y con ellos á la vista
redacté un decreto muy mesurado, poniendo como suele decirse, los puntos sobre las ies. Entonces ofrecieron darmelos sin condiciones, pero á pesar
de que van transcurridos siete ú ocho meses, con pretestos y dilaciones nada ha hecho el Sr. Obispo, ni yo le he reclamado pro bono pacis.» Ibíd.
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testament5 acusant-lo, ni més ni menys, que de lladre.6 A més, Català no suportava que
Morgades anés a Barcelona per explicar el projecte de restauració del monestir de Ripoll
i recollir adhesions. La significació política, patriòtica i de prestigi que tenia el projecte
de Ripoll era tan gran que Català no podia permetre que Morgades, per interessos pro-
pis, es mogués pel seu bisbat, se li mengés el terreny i esdevingués el bisbe de Catalunya
de més prestigi, un prestigi, a més, adquirit des de Barcelona.7

El nunci, diplomàticament, contestà a Català tot dient-li que «No ha podido menos de
causarme sentimiento el contenido de su carta»,8 mentre li assegurava que no pensava 
traslladar-lo de diòcesi i que, sobre Ripoll, només s’havia lloat la iniciativa.9 Li comunica,
alhora, que farà les gestions oportunes perquè es puguin superar els impediments que fan difí-
cil la necessària relació entre els dos prelats.

No tenim més notícies d’aquestes friccions fins al mes d’agost de 1886, per una llarga carta
de Morgades al nunci en la qual toca tots els punts que li retreia Català,10 contesta sobre les

5. «Hace poco mas de un año murió en esta Ciudad un Señor que tenia muchos sobrinos y parientes, algunos pobres, y era público, porque
lo decia a todo el mundo antes de morir, que en su testamento legaba mas de ciento veinte mil duros al Obispo para que los repartiera al
Hospital, Hospicio y varios otros establecimientos caritativos, sin perjuicio de grandes legados á sus proximos parientes y á una sobrina del
Obispo de Vich que este logró introducir en casa de dicho Sr. como ahijada. Pues bien, un mes ó dos antes de morir el Sr. Aludido, se pre-
sentó en Barcelona el Sr. Obispo de Vich, hizo cambiar el testamento, é hizo nombrar heredera universal á su Sobrina, suprimiendo todos
los legados piadosos. Puede V. pensar el escándalo que se dió en Barcelona cuando se supo que esta herencia, pagados los legados á los sobri-
nos y parientes del difunto, asciende á mas de tres cientos mil duros efectivos; y el escándalo es mayor porque en el testamento se consignaron,
entre legados pios y funerales, menos de Mil duros. Tambien callé, á pesar de que estaba enterado de todo, puesto que era muy público.» Ibíd.
6. «Al llegar á Barcelona, hace mas de dos años, en un convento de Monjas me hicieron dar la bendicion con una magnifica custodia que
habia mandado labrar un Sr. difunto, para el Seminario, añadiendo que debia serme entregada por el Sr. Obispo de Vich, que era rector
del Seminario cuando se labró la Custodia. Ha pasado este tiempo sin decirme nada, y segun voces nada se me entregaba porque el Sr. Obispo
de Vich debia sucederme en este Obispado. A todo me he callado porque jamas he dado importancia á asuntos de dinero, y principalmente
porque no debia yo añadir leña al fuego.» Ibíd.
7. «Mas, en estos momentos la cosa cambia de aspecto, y á todo trance se quiere perturbar mi Diócesis, y esto no lo puedo mirar con indiferencia. El
Sr. Obispo de Vich se presentó en esta Capital el dia antes de la Purificación. A los dos dias se presentó con un canónigo para hacerme entrega, segun
dijo, de la Custodia mencionada, y no me habló de otro asunto alguno. Supe de seguida que los tres ó cuatro perturbadores de mi Diócesis iban y
venian de casa del Obispo, que se celebraban reuniones en otras casas para distraer la atención, y que se movian mucho en todas direcciones para
comprometer á eclesiásticos y seglares con el pretexto de reedificar el Monasterio de Ripoll, pero con el proposito de crear aquí un núcleo que trabaje
solapadamente contra la Autoridad del propio Obispo, manifestando sotto voce á todos que tenia la aprobacion de todo del Sr. Nuncio Apostólico
que le habia escrito una carta aprobando previamente el pensamiento de reedificar un Monasterio, que ya no existe (que no se reedificará) y del cual
solo quedan en pié parte de una fachada del siglo noveno, y un trozo de claustro, ambos muy apreciados por ser un resto valioso del arte bizantino.
Para mover bulla y dar en la cara al Obispo de Barcelona, anunció el Sr. Obispo de Vich en los periódicos, que celebraria una reunión en la casa
Lonja, teniendo lugar ayer tarde con asistencia de unas setenta personas. A mi nada me importa que el Sr. Obispo de Vich trate de levantar de nuevo
el Monasterio de Ripoll, ni que busque dinero para el objeto, pero me importa mucho que venga á mi Diócesis, que celebre reuniones para asuntos
religiosos, y dándoles este colorido, y comprometa á clérigos, y ande de aqui para allá sin contar con el Obispo del lugar, y obrando como si no hubie-
se Obispo en Barcelona. Ahora mismo, segun he visto en los periódicos de esta mañana, resulta que ha comprometido á tres ó cuatro clérigos de este
Obispado, entre ellos tres Canónigos que son los Sres. Codina y los célebres Estalella y Ribas, los cuales, junto con otros seglares, constituirán la Junta
de Barcelona, auxiliar de la del Obispado de Vich. ¿Puede esto pasar? ¿Puede el propio Obispo mirar indiferente como un Obispo forastero viene
aqui á plantar altare contra altare? ¿Puedo yo consentir que el Obispo de Vich, con este pretexto ó el otro, venga aqui á sembrar la discordia entre
mis diocesanos y mi clero? ¿Puedo consentir, sobre todo, que vengan solapadamente á perturbar mi Diocesis?» Ibíd.
8. Rampolla - Català (còpia), 12 de febrer de 1885. ASV NM 543, t. VII, r. II, s. V, núm. 38.
9. «Respecto á mi carta relativa al proyecto de reedificar el Monasterio de Ripoll puede V. comprender facilmente que no entraña ninguna
aprobacion sobre la manera de llevarla á efecto ó de recaudar los necesarios recursos, limitandome yo á alabar el celo encaminado á devol-
ver al culto religioso un santuario de la Virgen, lo que parecía harto natural en la circunstancia de haberseme comunicado el referido pro-
yecto, despues de tomada posesion del indicado Monasterio.» Ibíd.
10. «Cuando apareció con motivo de la cesion de un Asilo de Sacerdotes que en union de otras dos personas habia fundado en Barna quise escribir
á V.E. para que viese la inconveniencia en el fondo y en la forma con que se exigia. No quise hacerlo para que no pudiese decirse que me constituia
en acusador de un Hermano y de un amigo. Acabé por ceder á cuanto se pretendia: han transcurrido ocho meses y no se me ha enviado el borrador
de la escritura. Desde entonces se me han hecho verdaderos agravios, Excmo. Sr., nada he dicho: cuantas veces he ido á Barna, si ha habido ocasion
he visitado al Hermano: la ultima vez que estuve alla, el 3 de febrero, con motivo de nombrar una comision para ayudarme en la restauracion de
Ripoll, lo visité tambien aprovechando esta ocasion, de que dieron noticia los periodicos, para hacerle entrega de una magnifica custodia de plata
dorada de valor 30.000 r., que se me ofreció para el Seminario cuando era Rector de él y que me fue entregado en aquellos dias. Conversé larga-
mente con él y ni siquiera mereci que se me devolviese la visita. Despues oficial y particularmente he procurado manifestar siempre mi espiritu de
paz y de buena armonia cual corresponde. He sido insultado por periodicos que hacen gala de salir bajo su inmediata aprobacion: han llegado á
censurar en ellos un sermon predicado en el Seminario en mi presencia, sermon correcto á todas luces: se me ha incitado á los estudiantes á la insu-
bordinacion; no habiendo permitido, conforme á las instrucciones de V.E. que mi clero se asociase á una manifestacion inconveniente y habiendo el
clero obedecido con laudable oportunidad, fingieronse nombres que se decian de este obispado y con Sr. que se hacian pasar por Parrocos y vicarios
del mismo, contra toda verdad, se demostraba que el Clero de Vich se apartaba de mis ordenes pues tuvieron cuidado de publicar hasta en el Siglo
Futuro del dia 16 de Mayo de 1885 —edicion grande— que la prohibicion general de adherirse á tales actos era mas estricta en esta Diócesis, etc,
etc. Nada he dicho, he procurado disminuir cuanto he podido la eficacia de estas provocaciones, y como he dicho me he portado con el Hermano
visitandole hasta la ultima vez que estuve allí acostumbrado á que no se me devolviese la visita. Puedo hacer mas, lo haré de buena gana, y como
con la Santa Sede ni con sus representantes no solo no discuto, sino que ni discurro sobre sus actos, incondicionalmente haré cuanto me prevenga que
para mi será siempre honroso.» Morgades - Rampolla, 8 d’agost de 1885. ASV NM 543, t. VII, r. II, s. V, núm. 38.
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acusacions que li havia fet, aprofita l’ocasió per a fer avinent a Rampolla que el bisbe de
Barcelona no havia intervingut mai davant les crítiques que li havien dirigit des de diaris bar-
celonins i exposa el perquè de la controvèrsia entre ambdós: segons ell no té altra explicació
que el diferent criteri davant les polèmiques politicoreligioses que es vivien i l’actitud protec-
tora de Català envers els integristes.11

La resposta del nunci es limità a agrair-li la franquesa de les seves paraules i a explicar-li
que només el movia el convenciment que calia fer alguna cosa per tal que tornés la bona har-
monia entre dos prelats tan significatius.12

Com és de suposar, aquesta pau no arribà mai. Les acusacions que s’havien entrecreuat
eren tan fortes que difícilment es podia arribar a una entesa. Les relacions foren tenses sem-
pre, i la influència de Morgades a Barcelona va anar creixent dia a dia. No cal dir que, per al
bisbe Català, el fet de trobar-se davant d’una situació com la de Verdaguer i la seva actuació
dins de cercles mal vistos per ell, i davant la pressió del marquès de Comillas, suposà una
oportunitat d’or per passar un possible conflicte enverinat al seu enemic Morgades. El poeta,
l’amic del bisbe de Vic, seria un dels encarregats que més fortament posaria en evidència a
Morgades en la publicística barcelonina. 

11. «Dios mediante, y con el permiso de V.E. no tardaré en ir á esa para asuntos del obispado, especialmente para lo de Ripoll y si gusta le
pondré en antecedentes, seguro como estoy de que entre tanto me oirá V.E. si algun cargo se me hace, pudiendo tomar la absoluta confianza
de que por mi parte no ha habido ofensa alguna ni dado motivo á la interrupcion de las buenas relaciones que habian mediado entre los dos
Hermanos, y que yo no acierto explicar por otra cosa que por el diferente criterio que hemos adoptado respecto la cuestion politico-religiosa
que pierde á España. Yo he podido observar con gran contentamiento de la immensa mayoria del Clero y pueblo el temperamento que la
Santa Sede y V.E. han señalado con una sabiduria superior á toda ponderacion. Yo respeto los motivos porque en Barna no se obra asi, me
sobre la responsabilidad de mis actos para meterme á juzgar los agenos; pero á esto atribuyo que los que se han sentido molestados hayan tra-
tado de levantar una muralla entre dos Hermanos y como el de Barna es muy susceptible, me temo lo han conseguido. Nada tema por mi
parte, ni publica ni privadamente daré lugar á incidente desagradable alguno, haré cuanto V.E. me indique; aprovecharé toda ocasion para
hacer ver mi buena disposicion de animo y espero que Dios hará lo demas. Lo que mas siento es que esta diferencia de criterio me da mucho
mas trabajo sin conseguir todo el resultado, del que tendria sin tan constante provocacion. Tengo casi impresa una Pastoral por la cual si sus
ocupaciones le permiten ojear, conocerá V.E. el estado de mi animo y el de la Diocesis; si en algo voy errado, la mas leve indicacion de V.E.
bastará para callar ó cambiar de rumbo. Entre tanto como hago notar, vamos perdiendo terreno y mucho contribuye el no movernos todos
al pie de la letra á lo dispuesto por Su Santidad.
»No he querido con esto zaherir a nadie: á mi superior gerarquico he debido levantar aunque no sea mas que una punta el velo de lo que
esta pasando en Cataluña. Afortunadamente no pasa, á lo menos en tanta escala, en el resto de España.» Ibíd.
12. Rampolla - Morgades, 12 d’agost de 1886. Museu Episcopal de Vic. Josep Morgades i Gili, bisbe de Vic. Manuscrits II.
Documentació personal I. Correspondència 1882-1893, p. 91. L’esborrany es troba a ASV NM 543, t. VII, r. II, s. V, núm. 38. 

Evolució gràfica de la mitra a la barretina, en una il·lustració a La campana de Gràcia,
del 3 de febrer de 1900
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verdaguer. un geni poètic

De fet no anava desencaminat Català quan parlava que el bisbe de Vic li volia prendre
la seu episcopal. Ironies del destí van fer que Morgades fos, precisament, qui el succeí a
Barcelona. I Verdaguer i Morgades es tornarien a trobar en una mateixa diòcesi, l’un com
a capellà que regentava un benefici a l’església de Betlem i l’altre com a nou bisbe de
Barcelona. 

La producció artística i la genialitat creativa són elements essencialment individuals, filles
dels anhels, els sentiments, els raonaments, les percepcions i les sensacions de l’artista. L’obra
artística, però, ens explica el món, ens recull la tensió sempre latent entre l’individu i la societat,
el consens o el dissens amb l’estat de coses existent en l’instant creatiu. Des del compromís o des
de l’aïllament, o des de totes dues coses alhora, el creador recull, assimila, rebutja, critica, 
processa, subverteix, o tot plegat al mateix temps, la realitat social i política, i en el seu procés
d’elaboració d’un imaginari individual i artístic ajuda a generar imaginaris que, tard o d’hora,
acostumen a ser col·lectius i esdevenen col·lectius. Verdaguer, geni creatiu, es trobà immers en
el sempre complex joc de forces de poder que la societat contemporània catalana va anar gene-
rant i gràcies a les quals, probablement, devem, alhora, la seva poesia. 

JORDI FIGUEROLA


