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Una de les novetats literàries que estaven a punt d’emprendre el camí de Sant Jordi és la novel·la «Entre l’infern i la glòria», que recorre la vida del
poeta i capellà Jacint Verdaguer. Publicat per Edicions de 1984 just abans del confinament, el llibre té un miler de pàgines i l’ambició de fer un llarg
viatge per la trajectòria d’una de les glòries més importants de les lletres catalanes de tots els temps. Per Toni Mata i Riu
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questarticlecomençaambalguns
númerosperòqueningús’espanti
perquèbenaviatpassaràdel’èpica
delesxifresalalíricad’unavida
intensaiapassionant.ExplicaÀlvarValls(Barcelona,1947),polifacètichomedelletres,que
«deVerdaguersen’hanpublicatmésde5.000
llibresiarticles,unabarbaritat».Hotéregistrat
perquè, durant quinze anys, els ha anat registrant en un treball bibliogràﬁc que, més
tardomésd’hora,veuràlallum:peròenfa
cinc va decidir que, mentrestant, escriuria
unanovel·la–«jatenialadocumentaciófeta»–
ielresultatésunaﬁccióde1.000pàginesrigorosamentbasadaenpersonatgesifetsreals.
Unanarraciódellargrecorregutquerevisita
lavidademossènCintoapartirdelsúltims
18diesdelasevaexistència,transcorregutsa
laVil·laJoana,aCollserola,ordenadacronològicamenten18capítolsi64episodis.Entre
l’infern i la glòria va arribar a les llibreries
amb el segell Edicions de 1984, fundat pel
manresàJosepCots.Iﬁnsaquíelsnúmeros.
«DelamateixamaneraquemoltsdramaturgsvolenferlasevaFedra,estariabéque
moltsprosistesescrivissinelseuVerdaguer,
perquèésunpersonatgemoltinterpretable»,
explicaValls:«Potserésl’autormésestudiat
delesnostreslletresdesprésdeLlull».Iamb
aquestesperit,elcorrectoripoetavaentomar
laredacciódelanovel·laconscientdela«diﬁcultat»depenetrarenelterritoridemossèn
Cintoperl’allaudebibliograﬁaprèvia.
«Verdaguerésunpersonatgemoltvoluble,
queprimerdeiaunacosaidesprésunaaltra,
s’hocreiatot»,comentaValls:«Eraunhome
debonafe,perònobeneit,sinóunescriptor
modern, amb un editor i una estratègia de
promociódelessevesobres».L’autord’Entre
l’infern i la glòria asseguraque«elVerdaguer
queellectortrobaràalanovel·laéselquejo
heinterpretatveientlasevavida...,peraixò
dic que cada escriptor hauria de fer el seu
propiVerdaguer».
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Una vida de pel·lícula
«Elnuclidramàticdelasevavidaestrobaals
anys90delsegleXIX»,apuntaValls.Glòria
de les lletres catalanes i poeta estimat pel
poble–noméscalrecordarelseumultitudinari
enterrament–, Verdaguer va ser primer un
capellàprotegitperAntonioLópez,marquès
de Comillas i un dels homes més rics de
l’Estat,iposteriormentvacaureendesgràcia
quanse’lvaacusardepracticarexorcismes.
«Vatenirmoltsproblemesambelbisbe,que
livatreurelallicènciaperfermissa,allòque
mésliagradavafer»,anota.
Enfrontatalseumecenesialseusuperior
eclesial,Verdaguervapublicarel1895diversos
articles a la premsa progressista de l’època
(Noticiero i La Publicidad) per rebatre les
causesdelamarginacióalaquevasersotmès.
Ambaquestconjuntd’escrits,conegutamb
eltítolEn defensa pròpia, «elmossènvaprovocarungranescàndolperquèhicitavapersones amb noms i cognoms». Valls afegeix
que«aqueststextossónelnaixementdelperiodismemodernaCatalunya.Defet,siCa-
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talunya fos un estat, es posaria En defensa
pròpia comaexempledeperiodismealservei
deladenúnciadelsproblemessocials».
Enunmilerdepàgineshicaptot.Vallsse
serveixdelaprosa,lapoesiai,ﬁnsitot,elregistreteatralpernovel·larlavidad’unpersonatge el virus del qual «quan te l’inoculen,
t’atrapa i ja no et deixa mai més», un símil
quel’autorvapronunciarbenpocsdiesabans
que un altre virus conﬁnés tothom a casa
seva. «Verdaguer és una ﬁgura que crema
aixíqueestoca,iesfaimpossiblenoapassionar-s’hi»,vadirEspriuenunacitaambla
queVallsdonapasalseurelat.
Malaltdetuberculosi,Verdaguervaresidir
eltramﬁnaldelasevavidaalaVil·laJoana
acollit per Ramon Miralles, propietari de la
ﬁnca. «Entre els seus amics es comptaven
dosgrupsenfrontatsentresí»,explicaValls:
«D’unabanda,elsdel’entorndelaLliga;de
l’altra,elsrepublicans.Iaquestsdarrersdies,

La llar del darrer repòs del poeta
és un museu de la literatura

 Dins de la parròquia de Vallvidrera, la Vil·la
Joana és un antic mas datat el segle XVI de la
parròquia de Vallvidrera, al massís de Collserola, que la família Miralles va reconvertir en una
casa d’estiueig el segle XIX. El maig del 1902,
Ramon Miralles va acollir mossèn Cinto Verdaguer, que va acabar morint només uns dies després, el 10 de juny, a causa de tuberculosi. Entre
el 1921 i el 1973, la finca va esdevenir un equipament d’ús educatiu, i va hostatjar les escoles
municipals Vil·la Joana, pioneres al continent
europeu en l’educació especial per als alumnes
invidents, sords i amb discapacitat intel·lectual.
L’any 2014, l’Ajuntament va iniciar unes obres de
rehabilitació que van permetre, el juny del 2016,
reinaugurar Vil·la Joana com a Casa Verdaguer
de la Literatura, una de les seus que el Museu
d’Història de Barcelona té repartides en diferents equipaments de la ciutat. El centre, obert
al públic, mostra en les seves dues plantes diverses exposicions sobre l’obra del poeta i els
vincles de Barcelona amb la literatura, i s’hi organitzen activitats de forma periòdica. Al mig de
la serra de Collserola, la Vil·la Joana s’erigeix
com un espai fascinant i acollidor.

esvaintensiﬁcarladisputaperlasevaamistat».
Partintdesituacionscomaquesta,Vallstransita
perlabiograﬁadeVerdaguer:«Lasevacarrera
sacerdotal, la poètica, els conﬂictes...» amb
nomsicognoms,pèlsisenyals.AVallsnoli
vanfaltardadespernovel·larlarealitatsense
haverdedeixarcórrerlaimaginaciómésdel
que és just i necessari i, «en cap cas, quan
parlodelmossènidelseuentorn».
En un moment donat de la seva relació
ambl’universverdaguerià,l’escriptorvadecidir
pelseu«compteirisc,sensebuscarelsuport
acadèmic»,elaborarl’esmentatrecullbibliogràﬁc.«N’hihaviaundel1912sobrelesobres
literàriesiunaltredelsanys40,annexales
obrescompletes:totsdossónvaluosos,però
insuﬁcients»,explicaValls.«Desprésdequinze
anys,témésdecincmilentrades,totique
maipotsdirqueestiguicomplert»,afegeix.A
més,haestatcreantunacronologiaquesupera
elmilerdepàginesonesregistra«diaadia,
quèfeiaVerdaguer,quèse’ndeia,lasevacorrespondència...Lanovel·laésﬁlladetotaixò,
noemcaliadocumentar-me,sinóestructurar-la».
Un geni literari
Entre l’infern i la glòria «ésunapinturadela
segonameitatdelsegleXIXenquèhiapareixen
episodiscoml’atemptatambbombaalaprocessó de Corpus del 1896 i el Memorial de
GreugesqueelCentreCatalàvaenviaralrei

