ANY 1945:
EL CENTENAR1 DE VERDAGUER

+
Josep M. Gasol i Almendros

Tot just en el 150e aniversari
del naixernent de Jacint
Verdaguer hern cregut adient
recordar els actes de
celebració del centenari,
imrners en els ternps del
primer Franquisme, en la
foscor d'un anticatalanisme
visceral.
Aquest capítol de les
memories de Josep Maria
Gasol -que gentilrnent ens ha
avan~atI'autor- ens apropa a
la realitat dlaquell rnoment en
el que es va viure una
celebració ambigua que
navegava entre les lloances a
Verdaguer com a sirnbol del
catolicisrne «triornfant» a la
Guerra Civil i el rebuig de la
catalanitat del poeta -gairebé
tots els actes es van fer en
castella.

Verdoguer a lo font del Dermoi,
oli de Marid Picó i Vollr, 1870
IMuseu Epircopal de Vic).

anys, va celebrar-se una festa commemorativa del memorable esdeveniment; no pas el mateix dia de
I'escaienca centenaria. sin6 el diumenge dia 3 de juny. Els seminaristesdevicvam mar-hi tots, apeu,pel
vell cami del Pont del Bmguer, que
Jacint Verdaguer havia fet centenars
de vegades. anant i venint del seu
poble a la capital de la plana.
La tarda del dia abans, el bisbe
Joan Perelló i Pou m'havia fet la
tonsura clerical, primer graó vers
I'ordenació sacerdotal. El matí del
diumenge. molt a primera hora, el
maieix senyor bisbe havia ordenat
preveres els meus companys Jaume
Bardolet, de Torelló, i Francesc Planas, de Sant Hilari Sacalm. De
I'església del Beateri, de Vic, on
s'havia celebra1 I'ordenació, el preIat anidirectament a Folguerolesper
a la missa commemorativa de mossen Cinto. En aquesta missa, de mig
pontifical, vaig debutar en la meva
nova condició de clergue, exercint
de mestre de cerimbnies. Oficia el
rector de la parr0quia. mossen Pau
Mundet, i els seminaristes cantaren
una missa gregoriana.
En sortir de missa va fer-se la
inauguració d'un baix-relleu monumental.adossat a la faqana,demigdia
de I'església parroquial. Es obra de
I'escultor Manolo Hugué i presideix
desd'aquell diael jardinetanomenat
racó de mossen Cinto. En aquest
acte, el govemador civil de Barcelona. Antonio Cnrrea Véglison. va fer
un discurs -naturalment, en castelli.
Si no fos que de tant en tant hi sortia
el cognom Verdaguer, hauríem pogut pensar que homenatjivem Lope
de Vega, Núñezde Arceoalgun altre
poeta castelli. L'única. magríssima,
concessióque féu a la llenguacatalan a v a ser la lectura de quatre versos
de Semhrant, la poesia de mosskn
Cintoque inspiril'obrade I'escultor.
El govemador els duia escrits en un
paper que va treure's de la butxaca i
Ilegí, amb un catala aproximat, del
que Verdaguer s'hauria escruixit en
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L'any 1945 és un any especialment memorable. El recordo per
moltes i diverses coses; algunes, de
caricter estrictament personal, pero
tarnbé per altres d'índole i transcendencia generals. Un any de F a n s
esdeveniments i d'importants commemoracions.
Diré, per comentar, que aquel1
any vam patir una extraordinaria secada. A la plana de Vic, els blats no
pujaren més de dos pams; a manca
de palla, per a jac del bestia, els
pagesos segaven el fanal i altres herbes seques. També fou any de fortes
restriccions electriques: els pocs
embassaments -no havíem entra1
encara a I'era de les inauguracions
caractenstiques del regim de Franc e eren buits, i la manca de pluges
imposa horaris de subministrament
d'energia reduits a Iímits extrems. 1.
arrodonint el trist panorama, els
mesos d'estiu ens donaren de propina uns devastadors incendis als boscos de Montserrat. Castellfollit, Fals
i altres indrets del Bages.
D'altra banda. I'any 1945 fou
I'any de I'acabament de la Segona
Guerra Mundial: de I'enfonsament

Jacint Verdogver
en una estampa
delr onyr quaronta.

1.'

de I'Alemanya nazi i I'ocupació del
seu territori pels enemics d'orient i
d'occident; de la mori de Mussolini,
Hitler i Roosevelt. personatges princ i p a l ~de la universal tragedia; de les
bombes atbmiques sobre Hiroshima
i Nagasaki, i de la capitulació del
temible Japó, etc.
A Vic, vam celebrar la inauguració de la catedral restaurada, embeIlida per les noves pintures de Josep
M. Sen, i I'enierrament de I'ariista,
passades ben poques setmanes d'aquella festa. 1, en I'ordre de coses
més íntimes. I'any 1945 vaser I'any
de la meva promoció a I'estat clerical i d'una primera, brevíssima, experiencia de vida militar.
Un any, també. de centenaris: del
Concili de Trento. de la Llum de
Manresa, del naixement de Verdaguer ...; en la celebració dels quals,
de manera més o menys directa i
amb un grau de participació diferent.
vaig tenirocasió-i I'honor-d'intervenir. Parlem. ara,del Centenariverdaguerii.
Jacint Verdaguer i Santaló va
néixer a Folgueroles el 17 de maigde
1845.1 a Folgueroles. al cap de cent

del breu poemet, que forma part de
Roser de tot I'any.
Del discurs i de lapoesia, gairebé
no se'n va assabentar ningú. Hi haviamoltagentalaplacade1'Església,
i tothom xerrava a cor que vols. Un
músic-trompetade tacobla dels Lluisos de Taradell intento posar silenci
amb un llarg toc d'atenció. Fou endebades. El senyor Correa comenli
al senyor bisbe -i vaig sentir-ho,
perque m'esqueia al seu costal- que
allo no era auditorio; era, més aviat,
un gran locutorio.Efectivament, així
fou, ningú no se'n dolgué, ni perdérem gran cosa en quedar dejuns de
discurs.
Havia estat anunciat que, en els
actes de Folgueroles, hi assistirien
moltes i grosses autoritats de Barcelona, entre les quals el capita general, el president de la Diputació i el
rector de la Universitat. A I'hora de
la veritat, res de res: d'autoritat propiament grossa només vingué el govemadorcivil. Noésgensd'estranyar
que hi fos. El senyor Correa anava a
tot arreu, el veiem en tota mena de
festes i, pel que sembla, no es feia
pregar a I'hora deles invitacions. La
seva política, marcadament populista, I'haviafet simpitic a molta gent,
i puix que feia goig, deien que era ric
i es mantenia fadn, tot i que ranejava
els cinquanta anys, la vox populi
l'havia fet promes o pretenden1 de
totes les pubilles riques i casadores
de la província. També es rumorejava que, entre aquestes, hi havia nodrida cua d'aspirants a una declaració d'amor del govemador.
Tomant alapresenciad'autoritats
civils a la festa de Folgueroles, recordo només la del diputat provincial Magí Raventós %sposde la mestressa de la important finca de Tortades, a les Guilleries- i del catedritic
dela UniversitatdeBarcelonaTomis
Carreras Artau, aleshores ponent de

Culturadel'AjuntamentdeBarcelona on, per cert, féu una bona tasca.
Val a dir que aquests senyors estaven afincats i tenien casa a la comarca de Vic. Es pot suposar que els
devien enviar a Folgueroles com els
elements més proverdaguerians de
que ei president de la Diputació i
I'alcalde de Barcelona disposaven

en aquells moments, i als que seria
també menys penós el desplacament
al petit poble de la plana de Vic.
Quant al govemador Correa, per
a molts va ser I'última vegada que el
veiem exercint el c b e c . Al cap d'unes quantes setmanes, ens ennovavemde la sevadestitució,per motius
relacionats amb I'arrest i extradició
de Pierre Laval, i'ex-president del
govem de Franca, que en acabar-se
la guerra havia intenta1 refugiar-se a
Barcelona. Reexpedit al seu país, a
contracor es digué d'en Correa, fou
condemnat a mort i executat. El que
havia estat el nostre govemador civil, anys després, vaig tenir ocasió
de veure'l i parlar-hi a Roma i a
Tarragona. Es mantenia solter, pero
igualment xerraire i simpaticot com
en els seus temps de Barcelona.
Uns altres actes d'aquella diada
foren el lliurament de premis d'un
certamen literari escolar i un concert
deI'OrfeóVigati. El certamen havia
estat convocat per als alumnes del
Seminari i dels col.legis de batxillerat de Vic. Laproclamaciódels guardonats va fer-se abans de la missa i
sense la presenciad'autoritats forasteres. Una mica a corre-cuita, en una
placeta del poble i sota un sol que
escalfavalacalbad'il.1ustres senyors
del jurat qualificador. Entre els estudiants premiats hi hagué alguna futura figura de les Iletres: per exemple, laM. Angels Anglada, col.legiala
de les Dominiques, ques'omavaamb
uns llargs tirabuixons negnssims.
Filla de I'advocat Joan Anglada, del
carrer de la Riera, era veina nostra,
puix que el jardinet de casa seva
compartia paret amb el claustre del
vell seminari vigati. També recordo
que hi obtingueren premi els futurs
capellans Josep M. Riubrogent i Josep Junyent -morts, tots dos, no fa
gaire- i alguns alumnes del col.1egi
de Sant Miquel, com I'inquiet Josep
M. Font i Espina i I'enuanyable
Eduard Mirquez i Alier, entre altres.
Elsdel Seminari varndinaral'aire
Iliure, a I'ombra de roures i alzines
del mas Pou, situat poc més enlli de
I'emita de la Damunt, a tocar de la
masiadeTorrents i amb bones vistes
sobre el pessebrístic poblet de Tavemoles i la seva església rominica

de sant Esteve. Un paratge, tanmateix, verdaguerii. Segurament, mossen Cinto l'havia freqüentat molts
cops com a fill que era d'un fadristem dels masovers de Torrents (per
aix6, a Folgueroles, el pare del sacerdot-poeta era conegut per en Pep
de Torrents).
A mitja tarda, tingué lloc I'anunciat concert de I'Otfeó Vigati, dirigit per mossen Miquel Rovira.
L'Orfeó Vigati havia tingut la sort
de sortir indemne de la injusta i absurda depuració a que les autoritats
franquistes sotmeteren les nostres
entitats corals: I'Orfeó Manresa,
posem per cas, hagué de restar mut
fins l'any 1948! Els cantaires vigatans vivien moments esplendorosos,
amb veus i repertori excepcionals.
En especial, les cordes de tenors,
harítons i baixos eren d'autentica
primera categoria. Ens ho demostraven, si més no, cada any en els oficis
de Setmana Santa de la catedral, que
esdevenien uns grans recitals de la
millor polifonia classica. En aquesta
ocasió, a Folgueroles i per I'homenatge al poeta, el programa del concertera exclusivament de peces cor a l ~sobre poemes verdaguerians,
amb I'inevitahleLEmigrant, d'Amadeu Vives, i, com a plat fort, La mort
de I'escola, del mestre Nicolau. 1ara
ve l'anecdota: Succeí que, enmigdel
silenci expectant del públic que omplia la placa on s'havia celebrat el
certamen literari del matí, i que en
aquest cas es comportava reaiment
d'auditori exemplar, al moment que
el mestre director anava a donar entrada al cant de L'emigrant, des d'un
terrat o teulada va sentir-seun estentori «Qui-qui-ri-quic!», no pas producte de 1'entusiasme d'una irracional gallinacia, sinó més aviat exterioritzaciódelairracionalitatd'algun
poca-solta. Algú interpretiaquell gall
com un intent de sabotatge, potser
d'un infiltrat falangista, pero en general hi hagué coincidencia en atribuir-ho a un maleducat gambirot.
Mossen Felix Guardia, també testimoni del fet, em diu que fou la inoportuna «gracia» d'un estudiant de
Sant Miquel, de nom i cognoms coneguts; cabalment, un dels guardonats al concurs literari de la diada!
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Reproducció de la po~tadadel remianori Ausono del 2

La reacció de mossen Miquel
Rovira fou immediata: «-Que baixi.
aquestpoca-vergonya! .., cridibo i
girant-se cap a I'indretd'on semblava que havia vingut la intempció.
Coneixent mossen Miquel +xtraordinari bon home, de tracte exquisit a peu pla, pero temible geniüt
en els assaigs rnusicals-, hom creu
que si el presumpte gallet hagués
eosat acostar-se-li, una segura plantofada I'hauria deixat sense dents.
condemnat a menjar sopes tota la
vida.
A part de la festa popular a Folgueroles, a la qual no mancaren ba-

de iuny de 1945.

llades de sardanes i castell de focs
artificials. va haver-hi actes academics d'homenatge a Verdaguer. El
diumenge abans, a la hist0rica Sala
de la Columna. de la Casa de la
Ciutat de Vic, vam assistir a una
conferencia de mossen Joan Colom,
catedritic de Reti>ricadel Seminari.
sobre la poesia mí~ticade Verdaguer. Ladissertacih, brillant. erudita
i sentida. pero en llengua castellana,
sé que en1 féu I'efecte d'un inoportú
sarcasine. Resultava estrany, fins i
tot grotesc i certamen1 pcni,s, que
rnossen Colom, fill de Santpedor,
poeta verdiiguerii el1 mateix. que

ens havia ensenyat i exhorta1 a fer
poesiii catalana, es trohés obligat a
glossar I'obra del seu ido1 i mestre
amb unaparladiferent de lad'aquest
i seva. 1, per més INRI. al cor de la
~Catalunyaprofunda,,. a la comarca
bressol del poeta. a la ciutat que
havia estat la seva escola... sotti 13
presidencia d'un general de divisi0
4 lnu,vaílo General Rorlrigo, proclamaven els programes i ressenyes-, qucd'encdde I'intentd'invasi6 del niaquis havia establert el 10cal del seu comandarnent a la casa
que haviacstat seu del Cír(,olLirenrri, a I'antic carrer de sant HipOlit.
A Manresatambées comniemori
el Centenari. i també hi succeiren
coses pintorcsques. Ho sé mis per
referencies d'altri que per experienciaperst~nal.A causa delsestudis. jo
passava més de nou mesos de cada
any a Vic.
Va form:ir-se una comissii, Iociil
d'homenatge a Verdiig~ier.Segurarnent que I'únic superviventd'aquesta és en Josep Pla i Cas;is;iy;is. rileshores regidor rnuniciptil i. rivlii.
I'octogentiri mossen Pla. Van celebrar-se conferi.ncies. no cal dir que
en castelli, inenys una que hrivia de
ser feta en catali -amb el recolzament d'unacertaautoritzacihoficiosa, de no se qui- pero que I'iiutoritat
militarimpedí.alli~quese'ndiur~~~~riu
rl~ilirnri-i mai tan escaient I'expressihc«men riquestcas. Repeteixoque
jo no hi era, pero la paraula de iesrimonis fidedignes. o i mes. la del
protagonista i víctima principril del
fet ho certifiquen.
El local escollitperii 1aconferi.ncia era la Bibliotecii Popiiliir, tils
baixos de I'lnstitut: el conferenciant
anunciat era el sacerdot-poeta Mn.
Camil Geis, de Sahadell. i I'hirsut
militar que esbotzi I'acte ricadi-mic.
tan bon punt sortí de llavis del mossen la primera frase catalana, era el
Cor~iírnílarireMayor dcl Rntcrllórr
C<rrurlore.s cic Montar% Bnrcclorlcr
rl"5, Santiago Gómez García. Entre
els soldats i oficials era considerat
un ignorant cliu.squern, pero a causa
del desplacameni forcós de prdcticament tota la guarnicih manresana a
la Val1 d'Aran. haviti queda1 com ii
cap inilitiir de la placa. anib prerro-

gativa de presidir i suspendre actes Recaredo. Més que aquest rei got, es
culturals, si li venia a tomb. (Al cap mere~xiaI'homenatge mossen Cinto.
d'uns quants mesos, el comandant
Coincidint amb la commemoraGómezGarcía (a) Comandante iEh!,
ció centenariade Verdaguer, sorpreprenia el meu jurament de fidelitat a
la bandera d'Espanya, al pati de la nentment i diria que amb satisfacció
universal, el llibreter Francesc Sala,
Caserna del Carme, un matí fred i
de Vic, edita el poema Canigó,
boirós deprimers de desembre). Dos
il.lustrat amb dibuixos expressos de
anysdesprés,en ocasió de la primera
missa de mossen Josep M. Massana,
Joan G. Junceda. La gent es meravevam trobar-nos a Vic amb mossen
llavadelfet iespreguntavacom s'ho
havia fet en Sala per obtenir la
Geis, que m'amplii i precisa detalls
inel.ludible autorització, difícil
d'aquell episodi. El mateix mossen
el torna a explicar en un volum de d'assolir. Hom parla d'altíssimes
memories, publicat ara fa cosa de recomanacions o de la influencia
quinze anys.
d'algun important eclesiastic. TamCom que s'escaigué en temps de bé es parlavade I'esmentat governavacances, síquevaigassistiraunade
dor Correa. Ves a saber. Potser fou
les darreres conferencies del cicle
un premi a l'edició que havia fet,
verdagueria de Manresa: la que tinI'any anterior, d'EI Criterio, deBalgué lloc al Centre Excursionista de mes, també amb il.lustracions del
la Comarca de Bages, a carrec del
gran Junceda. 0, qui sap, si sabent
també capella i poeta Mn. Miquel
que el llibre s'hauria de vendre car,
Melendres, amb qui conviuria, pasels censors opinaven que no tindria
sats deu anys, a Tarragona. Novalectors. Quan vaig disposar de les
ment, tot en castella la conferencia, quaranta pessetes -preu, aleshores,
una mica car- que costava el Ilibre,
lapresentació a c h e c d' Antoni Muset, presiden1del Centre, i el discurs em vaig afanyar a comprar-lo.
de cloenda que féu el Pare Anton
Poder editar en catala era encara,
Mariade Barcelona, un savi caputxí,
I'any 1945, un fet raríssim. Pel que
que vivia retirat o confinat a Manrefa a publicacions i sense moure'ns
sa per culpa del seu catalanisme, de Vic, us diré que, la vigília de la
segons es deia.
festa de Folgueroles, el setmanari
Aixo no obstant, un fmit positiu Ausona dedica un número extraordidels actescentenarisfou ladedicació
nari a Verdaguer, peroescrit íntegrad'un carrer de Manresaa la memoria
ment en castella; I'única excepció,
de mossen Jacint Verdaguer. El carunes mostres de poesia verdagueriarer, escollit per I'Ajuntament, és el
na i quatre versos de Costa i Llobera
que des de principis de segle, quan
enaltint el poeta. Tota la resta, en
fou obert, s'anomenAcarrerdelsDocs
castella: proses d'autors antics icon(pels magatzems, dits els Docks
temporanis: aquells, traduitsalallenmanresans, que s'hi havien ins- gua oficial. A I'última pagina del
tal.1at). L'any 1940, a conseqü&ncia periodic hi figuravaunallarga tirade
de «I'ucas» del govemador Gonzáversos de catorze síl.labes, de Fontlez Oliveros, de funesta memoria,
Espina, amb un pinyol final, que és
que mana canviar toies les inscripuna delícia i que em sé de memoria,
cions públiques en llengua que no de tantrepetir-lofent-hi gresca: ¡Por
fos I'oficial del Imperio -no sols la ser hermano nuestro, cantor de tus
catalana; també I'anglesa o qualse- montañas! - ¡Gloria y laurel etervol altra-, el carrer va dedicar-se a
nos, Jacinto Verdaguer!

No era permes fer altra cosa. Al
Seminari de Vic es publicava una
revisteta mensual, titulada Plantel.
El mes de maig d'aquell any volgué
dedicar el número a Verdaguer, sense poder publicar ni una frase en
catala. Vaig col.laborar-hi amb dos
articles d'evocació historica: Verdaguer, seminarista i La «missu nova»
de «Mn. Cinto» (així, entre cometes). S'arriba a l'extrem d'haver de
publicar-hi tradui'da al castella la
rondalla de Verdaguer, Creus. Amb
la versió castellana, el títol es transforma: Cruz y más cruz.
La implacable censura falangista
no permetia altra cosa. Més papistes
que el papa, zelosos i extremosos
complidors de consignes més altes,
els funcionaris censors, a vegades
fins i tot s'excedien en la mesura
repressiva. Qui sap si ho feien per
congraciar-se amb I'amo o per por
de perdre la feina. A Vic, a Manresa
i arreu.
Els joves d'Acció Catolica de la
parroquia del Carme, de Manresa,
publicaven la revista Vida parroquial. El vicari mossen Joaquim Juncas n'era I'anima. El mes de desembredel mateix 1945, aparegué com a
Número Extraordinario dedicado a
Mn. Jacinto Verdaguer. Les proses
eren totes escrites en castelli, pero
entre aquestes s'hi van incloure dues
poesies catalanes, originals d'en
Lluís Badia i Torras. El conjunt produí bona impressió, pero també una
mica d'escindol i una certa alarma.
«-Mossen Juncas ha pecat d'imprudent ...»,emcomenta,estranyat i alarmat, el boníssim mossen Joan Vall.
Aixíanaven lescoses,cinquantaanys
enrere. Sembla mentida ..., eppur 2
vero!
Josep M. Gasol i Almendros
Cronista oficial de laciutat de Manresa
Nota:

Es un fragment de IesMenrdrierderescoid dclaGeia.

