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SUMARI:

TEXT:
Joventut à Mossèn Cinto, per L a Redacció.
— E l poeta Verdaguer, bosquelg critich per Geroni
Zannò — Mossèn Jacinto Verdaguer, per Xavier
Viurà. Biografia de Mossèn Cinto. - Notas.
GRABATS: Enterro de Mossèn Cinto. Carrossa fúnc •
bro passant per devant do «Joventut». —Els mettes
examinant Mossèn Cinto.-Vista general de Villa
Joana, del senyor Miralles, ahont va morir Mossèn
Cinto. — lUtrat do Jacinto Verdaguer en 1868. Parroquia de Vallvidrera. - Fatxada principal de
Villa Joana —Els doctors Torrens. Roura y Noguera
en consulta. — Menjador d'hivern de Villa Joana
destinat à Mossèn Cinto. - Página autógrafa inèdita
de Mossèn Cinto.—Bust del cadavre de Mossèn Cinto.—Mossèn Cinto desprès do la consulta. —Na Francisca Verdaguer, el senyor Miralles y sa familia, el
criat Josepb y la familia que cuydavn A Mossèn
Cinto. Retrat do Mossèn Cinto al Montseny en
1901. - Mossèn Cinto y "Joventut» al Montseny —
Mossèn Cinto en sa cambra mortuoria, —Capella de
Villa Joana - E l mosso do la Esquadra y'ls que
cuydavan à Mossèn Cinto.

J O V E N T U T k MOSSÈN CINTo
Ha mort el gran poeta! No trobem altras paraulas pera expressar el greu sentiment qu'afiigeix nostres cors. Encara fresca la tinta de las
fullas ah (|tie JOVENTUT s'honor.1 endressant un
respec tuós tribut al insigne cantor de /.'.-Itldi:UJti en el X X V aniversari de l'aparició de sa
obra capdal, orgull de Catalunya y admiració
de tot el m ó n ilustrar, ve sa mort, no per més
temuda menys sentida, á omplenarnos de dol.
Devant de tan terrible pèrdua de las lletras,
¿qué podém dir que sabut no sia d'aquest geni
català, d'aquest home de superior inteligenci;i,
d'aquest etern somniador d'una vida més bella
y esplendorosa que la trista y terrenal que incessantment ens aclapara ab las punyentas desilusions de la realitat brutal y prosaica?
Ara més que may s'apreciarà l'inmens valor
de la gegantina obra del poeta. Deslliurada de
totas las impuresas ab que las mesquinas lluytas
|>er la existencia entelan el brill fins dels esperits més enlayrats, sa grandiosa figura sorgir.-l
radiant é imponent com d vera representació
de l'.inima poética d'aquesta malhaurada terra
que sempre ha buscat aconhortarse de sa dissort
ab els boyrosos ensomnis que l i fan entreveure
un pervindre m é s ditxós y li donan coratje pera
esperar una progressiva continuació de sa gloriosa historia en mal'hora interrompuda.
Els redactors de JOVEN ru r iH-rteneixem quasi

tots rt aquella generació que senti bressolar sa
infantesa ab els cants, dolsos y ferrenys ensemps, de la renaixensa catalanesca. Q u á n
grans no'ns mostraria nostre entussiasme d'adolescents aquells ingenis escullits que feren
glatir nostres cors al sentiment de Patria y despertaren nostras inteligencias ab el m.igich encís de la liellesal Y quán grandiosa entre totas
no havia d'aparéixens la colossal figura del
poeta que, cantant alhora l'esfondrament d'un
món vell y la naixensa d un altre més perfecte,
semblava juntar la serena sublimitat del art antich ab l'ardor y exuberancia del esperit modern!
Avuy JOVENTUT no pot fer més que donar
rultini idea al venerable mestre, al company
respectable, al amich b o n d a d ó s , al qui tan
Intima devoció professava y tant agrahiment
devia.
Nostre primer número s'honorà ab la firma
del mestre, son magnifich aplech de poesías montanyencas inaugurà brillantment nostra biblioteca: sols la malaltia pogué privarnos de sa
valiosa colaboració, sols la mort haurà pogut
dcsiruhir els projectes de novas publicacions
qiie mossèn Cinto volia confiarnos.
Encara'l veyém, ja en nostra redacció encoratjantnos amistosament, ja en son despatx regalantnos ab las primicias d'algún de sos
preuhats joyells, ja trescant en nostra companyia per las enaspradas serras y verdas fondaladas de son estimat Montseny, ja enfohzat en
son llit de dolor.
Al rendir avuy aquest tribut á sas mortals
despullas, JOVENTUT vol posarse en comunió ab
aquella part del públich q u è tan identificat
está ab nostras ideas y sentiments, oferintli un
enfilall de recorts íntims que sabrá apreciar en
lo que' valen, donchs son d'aquells que sols
avalora l'afecte. Es l'última recordansa dels
passos que d o n à en la terra aquell cos, tan
feble, que no pogué contenir tan gran esperit.
Quan, revinguts del aclaparainent que'ns ha
causat la dolorosa sotragada, nostre esperit pugui altre cop enlayrarse, sols veurem la figura
del poeta inmaterial, vagarosa com si may hagués revestit forma humana, y la judicarém
imaginaria creació de nostra fantasia.
Quant més s'esborra l'Home, més s'aclareix
la Idea.
LA REDACCIÓ.

JOVENTUT
E L POETA

VERDAGUER
(BnSyUEIG IRÍJILH)

Som eneinichs de t.omparansas, peró dcvegadas aquestas se presentan ab aytal espontaneïtat que no poden rolmtjarse. L'obra de mossèn
Jacinto Verdaguer ens recorda l'obra d'aquell
geni prodigiós de l'Kdat Mitja que's a n o m e n à
Dant Alighieri. ¿Vol dir aixó que considerém à
mossèn Jacinto Verdaguer com .1 parió, com a
igual del atíissÜHO f c t t à t ¿Vol dir aixó que'l valor artistich de L A t l á n t i d i i sigui tan gran com
el de L a Commtdiai No pretenem fer semblants
afirmacions.
La comparansa d'abdós poetas depèn de que
llurs obras inmortals representan quelcóm mès
qu'obras literarias. Representa cada una res|)erit
desa rassa,l'esperit del poble hont va naixe,y ab
llur aparició,l'una dona existencia y rahó d ésser
a la llengua toscana, la mès sonora y bella de Iotas las d'ltalia, y l'altra fa sorgir del caos filológich de Catalunya, caos tot Just aclarit per l ' A r i bau y en Rubió y Ors, una llengua que, com si
obehís a un magich conjur, se presenta de cop
rica v pura, plena de vida y d'harmonia, ab la
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magnificència de la eterna joventut y ab la serenitat de la maduresa... la llengua catalana, la
llengua de Cttttígà, de Niobe, de M a r y Cel.
Las obras de mossèn Verdaguer son espill
del català mès herinós que coneixèm: sense por
de caure en heretjlas filológicas, podèm atirmar
que cap de las obras escritas en la passada época
d'esplendor literari de Catalunya—època de las
vellas Crónicas y dels vells Poetas (i)—tè un
llcnguatje tan castís com las de mossèn Verdaguer, sobre tot com L'AtldKtida, Las vellas Crónicas son la naixensa de la llengua: hi traspua
enèrgicament la llengua mare, el llatí, 'l'enen
quelcóm d infantívol y primitiu, sagell de la època quals costums refereixen. En cambi'ls l'oetas, desprès d influhir à llurs confrares italians,
acaban per rebre d'una manera directa la inlluencia d'aquests qual llenguatje ja era ben culte y refinat y, per aytal motiu, dominador.
Donchs b é : l obra literaria de mossèn Jacinto
Verdaguer, malgrat haver aparegut desprès de
la llarga y negra nit qu'embolcallà à las lletras
catalanas—d ensà del Renaixement fins à la res-
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tanrai ió dels Jochs Florals
en la passada centuria—
sorgeix ab puresa dc llenguatje maravellosa. A b L a
AtUütuUX català ha assolit la plenitut dc son desenrotllo: ab I.'AlhintiilaX
català es tan perfecte y
e x p r e s s i u com l'idioma
(|ue m é s pugui esserho.

A l tractar de determinar la naturalesa poética
de mossèn Jacinto Verdaguer, ens irobém ab que
aquesta té dos aspectes
distints en la forma, peró
que cubreixen un sol caR.tmòn C ; c u b c i t a , f*4
V I S T A l i K N K K A I . D E V I I . I . A JOANA
rácter, un sol fons. Mossèn
OR M I R A L L t S , A H O N T V A M O R I K M O S S È N C I N T O
Jacinto Verdaguer es un
poeta épich y un poeta mütítík aquests son sos
las formas de las cosas han ovirat y comprés
dos aspectes formals. Mossèn Jacinto Verdaguer
llur essència, mossèn Verdaguer ha sabut fernos
es un poeta altament religiós: aquest es el fons
veure y sentir el més enllà existent darrera de
de sa naturalesa poética.
tot lo que'ns rodeja. Per'xó'l fons de sas obras
t om tots els grans artistas que A traven de

es d una nUgWSÍtttt innegable.
Peró si'l considerem en sos aspectes S í f k k y
de místicA notarèm tot seguit—si no ns deixem
portar de prejudicis ó d'apariencias—que mossèn Verdaguer es poeta éfith per sentiment:
poeta mlslich, f e r accidens. El fons es inalterable;
el poeta religiós domina sempre y sura per demunt de tot lo exterior, mes la grandesa de sas
concepcions épicas—traduhidas per aquests joyells inimitables que s'anomenan L A t l á n l i d a y
Canigó— brolla de la seva ánima ab forsa y sinceritat tan extraordinarias, que á llur costat la
poesía mística per ell creada, malgrat la delicada
y suau bellesa que l i dona, sembla menys intensa y ¿per q u é no dirho d'una vegada? menys
espontània y sentida.

;

De mossèn Verdaguer viurà tot lo escrit, perq u è quan s'arriba á ésser un poeta de la seva
potencia, las formas se dominan totas indistintament: peró L'Atlánlida y Canigó — sobre tot
la primera — serán sas obras mestras, indiscutibles. Per ellas mossèn Verdaguer ocupará en el
Parnás un lloch escullit á la vora de Virgili, de
1 >ant Alighicri y de Goethe.

IAGINTO

VERDAUUER
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Mossèn Jacinto Verdaguer ha sigut un dels
artistas mes purs qu'han existit; no ha tingut
altre fl que la Bellesa, prenent sempre aquesta
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en son sentit més elevat 'y noble. L'Atldntida,
sa obra niés profonda, careix del misteriós simbolisme que cararterisa'ls darrers grans
poemas, com Faust y L ' A n e l l J d Nibelung. L'Atldntida es una ressurrecció
gloriosa del art grech, tot ell claror, harmonía, proporció y bellesa; art avans de
tot y per sobre de tot. /.'Alldntiila no
té lo que podríam d i m e doble fons. Es
un'obra sencera, macissa, consistent, de
linias acabadas y perfectas, peró de tan
lluminosa transparencia, que recorda las
ayguas del Mediteir.i en las calas blavtssimas de nostra costa de Llevant.
/.' Atlànlida es un'obra grega empeltada
dc quelcóm de català. I.a tilla estimada
del poeta té'ls contorns de las verges
helénicas y la sava dels roures centenaris de nostras montanyas. L'ánima del
poeta s'hi veu tota: no'ns hi amaga res.
jQnfa pot gloriar d'haver comprés del
tot lesperit, esglayador y profond com
un ab(m, de Faust, de L ' A n e l l del Nibek m g i ¿No s'hi troba sempre quelcóm
que s'allunya y fuig al volerho alcansar?
¿No resta sempre quelcóm d'impenetrable i . nostre enteniment, impenetrabilitat qu'es, no obstant, un dels encisos
més dominadors d aytals obras?
Donchs L'Atldntida no'ns corprèn pel
seu misteri: ens corprèn tan sols per la
harmonia de sa l>ellcsa y naturalesa.
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/.'Atlànlida es també
un prodigi de versificació,
sostenint son autor l'acció
d'aquest poema en la difícil y grandiosa forma del
vers de catorze silabas, ó
sia del vers alexandrí.
¡Qué'n son d'admirables
els versos de L'Atldntida.'
Son concisos, d una justesa impecable. Diuhen
lo qu'han de dir ab las
més precisas páranlas, però presentant sempre la
idea ab energia y relleu.
Si haguéssim de citar las
estrofas millors del poema, haurlam de citarlas
totas: no obstant, son suR a m ó n C . C u b c r t a , fot.
periors exemples de las
qualitats avans esmentadas, las estrofas que descriuhen la mort del drach (Cant I I ) , el colossal

F A T X A D A P R I N C I P A L D l VII.I.A JOANA
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que sab sorpendre las passions en tota llur veritat.
Peró no es encara aquest
l'únich mèrit de Canigó. L a
poesia dels Cants que'l forman y la bellesa incomparable de las descripcions que'ls
omplenan, s'imposan en l'esperit del lector ab forsa y
suavitat alhora.

KI.S^DRS. T O R R E N S , R O U R A Y N O G U E R A EN C O N S U L T A

combat d'Hércules ab els atlants (Cant I I I ) , las
del Cant V I (//ispfrís), clc. Las hauríam de
citar totas ( i ) .

C a n i g ó es un poema mitjeval y heroich, fill
d'una llegenda pirinenca, català del comensament fins al final. Reflexa d'una manera magnífica'l temperament del poeta: h i vibran totas
las notas de la gran lira d'aquest. L'encís del
cel y del mar, de las fadas y dels homes, de las
lluytas guerreras y de la pietat infinida, fonnan
l'ánima de Canigó, poetna, es cert, menys gran
que LyAtldntida, peró de naturalesa m é s senzilla
y comprensible pera'l poble. Tota un'época
heroica, rublerta d'entussiasroe religiós, de grandesa y de vida — l'época de la constitució de
Catalunya—apareix á nostres ulls transportada
dalt dels cimalls del Pirineu, en pie reyalme de
las Fadas, que fan ressonar poèticament, com
tomada de llurs cansons, un refrá bellissim:
Montanyes regaUdes
son les de Canigó:
elles lot l'any florexeo,
primavera jr tardor.
Els personatjes del poema — Gentil, Flordenetl, Tallaferro, Guifré, Oliva — revelan á un
potent observador de la naturalesa humana
( l ) Vegis nostre article en el SufltmtHt Arthliíh
/.iteraii àtdictl i /.'AllánlUa (tlúmtTo t20).

R. C- Cuberta, Ibi.

EI Cant I I del poema es
de lo més perfecte y bell que
pugui escriures. Devant nos
tre s mostra'l Canigó com la
estada misteriosa de las Fadas quins mantells d'armini
brillan ab la blancor de las
congestas: el Canigó no es
una montanya com qualsevulga altra:

Lo Canigó es una magnòlia immen<a
que en un rebrot del Pirineu se bada;
per abelles te fades que la voltan,
per papellons los cisnes y les àligues.
Forman son cálier escarides serres
que plateja l'hivern jr l'estiu daura,
grandiós beyre hont beu olors l'estrella,
los ayres rellentor, los núvols aygua.
Les bosenries de pins son sos barbiços;
los Estanyols ses gotes de rosada,
y es son pislil aqueix palau aurilich,
somni d'aloja que del cel devalla.
¿Y ahónt pot trobarse una descripció com la
següent?
En un pradell, al cim de la carena.
Gentil ven la regina coronada,
coronada de vérgens que la voltan,
texint y destexint mística dansa
ab sos braços y peus, blanchs com la escuma
que juga ah les petxines de la platja.
De Flordeneu la cabellera rossa
rossola en cabdella d'or per ses espatlles,
com raigs de sol que en lo boyrós desembre
la gebre pura dels reitobles daura.
Com la lluna creient en nit om bri vola,
riu y clareja sa serena cara
y son sos ulls dues nhents estrelles
que'l Canigó robà á la volta blava.
Els versos del Cant I I I assoleixen la espiritualitat de la música: las páranlas semblan convertirse en notas.
En el Cant I V s'hi destacan las grandiosas,
las imponents estrofas de L a Malehida: las sublimitats de LJAtlántida retoman. Els versos
tenen la duresa de las rocas graníticas, els vèrtichs de las alturas, la buydor afráyenla deis

JOVENTUT
avenchs insondejables, larojor dels llamps. Apareix, evocada pel poeta, ona naturalesa desolada
y feréstega, aclaparada per una maledicció inflexible y eterna. El poeta, ab els cabells erissals
per l'horror, ens crida devant de la fúnebre deesa d'aquellas solituts:
Mlrau la cima excelsa tot allunyantne'ls pa^os,
mirau sa cara sen&e voler dormí'en sos braços;
|iar>nys amaga horribles ab plechs del sea Te»lit.
De Neto, deu celliber, es filla la deesa;
peró fugiu: sa nua bellesa es la bellesa
del ángel maiebit.
Els Cants V I y V H semblan jKHítichs certàmens de Eadas. Si la Eada de Rosas ens parla
de la blavor nocturna del cel cubrint las serenas
y tranquilas ayguas del Mar llatí, la Eada de
Mirmanda, ab versos colossals, vibrants, ferrenys, ens descriu el passatje d'Hanníbal à travers del Pirinea. Veyém la host enorme del
guerrer africà, sos elefants y carros de guerra:
En mitj de la boyrada de pols que'ls acompanya
lluhir se veuhen armes d'acer y escuts d ' a r a m ,
com al tronar en vespres d'estiu en la m o n i a n y a
se veu dins negres núvols cohetejar lo llamp.
Fexugues s'arrocegan les màquines de guerra,
com si rodant cayguessen rsberles de la serra,
y, fent cada rodada I r o n l u ü e j a r la terra,
rosegan ab llurs r o d a s la r o c a dc Monbrain.
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[V qué n'es d'hutnà'l crit del poeta devant de
la terrible lluyta que s'apropa!
¿Per qué á morir volavan axis, tribus guerreres?
¿Per qué pastors no us feyao d'aquexes torrentera'
Els Cants que portan per títuls L'Enterro,
Guisla, Oliva, son dignes dels anteriors, y L a
Creu de Canigó es la hermosa corona del poema, la lluyta del Monjo y de la Eada: la religió
empeny montanya amunt al poétich estol de
Elordeneu que s'allunya plorant al tenir que
abandonar pera sempre las serras estimadas.

De la poesia mística n'ha tret mossèn Verdaguer sa cullita més abundosa. La seva obra mística es complerta.
Lo Somni de Sani Joan, Idilis y Canls mlstichs. Roser de l o l í a n y , J e s ú s infant. Llegenda
de Montserrat, Sant Franceseh, Flors del Calvar i , Santa E u l à r i a , Ayres del Montseny, Flors de
M a r t a , son las obras admirables que li inspirà'l
misticisme.
En cada una s'hi revela un aspecte distint del
poeta. Desde'l misticisme candorós y tendre,
inspirat per la infantesa de Jesús, fins à las desesperadas estrofas de Floti del Calvari, el poe-
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tans fa sentir tots els matisos dels místichs
anhels del home envers la consecució de la
gloria celestial.
En els Idilis y CaníS mistichs, las notas poéticas del autor vibran dolsa y serenament: las
sevas aspiracions religiosas s'espandeixen tranquilas. Fra Lluís de León sembla reviurehi:

IIUST

IIEL CADAVKB

vant de Sant Joan adormit ab dols somni. Fins
el colós de la poesia, Dant Alighieri, hi apareix.
El poeta català glosant els versos del florentí
(l'aradiso, Cant X X X I ) que diuhen:
In forma dunque di candida rosa
mi si mostrava la milizia san a
che nel suo sanguc Cristo fece sposa,
escriu aquest tercets maravellosos que semblan
danteschs:
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J« ovirarc les forles
lorratxes de Sion enlluhernidi,
ja ses daurades portes
veuré que un ángel bada,
mentres les ales plegaré encisada.

I.o Somni de Sani Joan es una successió de
visions angélicas: sants y santas passan per de-

D E MOSSKN ( INTO
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En torma, donchs, de pura > Manca rosa
se desclogué á mos ulls la gloria santa
de puresa y d'amor Iota flayrosa.
Té md fulles concèntriques y canta
sobre quiscuna una ánima amorosa
d'exa citara d'or corda vibranta.
Viuhen de néctar del amor dolctssim,
dels camps del cel y de la terra abelles
que en exa bresca axamená l'Altissim.
S'hi anegan en dolçors y maravelles;
que'l Paradís sou vos. Cor llondissim,
armonía y amor de toles elle».
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4 0 2

Roser de lot l'any es un dietari religiós, un
triall de pensaments belllssims.
yesús infant es un poema dividit en tres parts:
Bethlem, L a Fugida d Egipte y Nazarelh. Jesús
infant es un llarch idili d'una suavitat y frescor
delitosas; mereix Hoch preferent entre las obras
místicas del poeta.
L a Llegenda de Montserrat es un llibre de
carácter popular; la célebre y antiga tradició de
Joan Garí y de Kiquilda hi apareix en versos
espontanis y senzills.
En Santa E u l à r i a
campeja hermosament
En la primera obra
descripció del temple

y Ayres del Montseny hi
la musa del poeta.
s'hi llegeix una magnífica
de Júpiter:

Trenta quatre columnes gegantines,
csquexos esbrancats de les vehines
serres, li fan d'armónich peristil:
quiscuna apar una alta montanyesa
que á l'alica bellesa
uneix quelcom del català perfil.
En la segona, las poesías À la Verge y Recorts y somnis tenen quelcóm de punyent y trist
que las diferencia de las anteriors obras del
poeta.

Flors de M a r i a es un aplcch de composicions
poéticas, infantívolas y corprenedoras.
Però las obras mestras de mossèn Verdaguer
dintre de la poesia mística son Sant /''rancesc/i,
y, sobre tot, Flors del Calvari. Sant Franccsch
es una riuhada espléndida d'amor que vol abrassar el món; la vida del Sant d'Assís apareix en
tota sa sublim puresa. ¡Quln foch tan intens
respira la poesia que porta per títul Impresió de
les llaguesl Però aquí hem de fer una observació: ¿es filla dita poesia del amor diví ó bé del
dolor humà? E n cambi, Predicant als aucells es
tot sentiment, un sentiment infinit de la naturalesa embellida per l'amor diví.
Flors del Calvari es la gran obra mística de
mossèn Jacinto Verdaguer. Es un llibre terrible,
un llibre de dolor y de lltigrimas- també ha nat
del sufriment humà. La poesia Suïn Vcnnis recorda'ls planys sublims de Job:
Jo so un no res, mes mon no res es vostre;
vostre es. Senyor, y us ama y us estima.
Feu de mi lo que us placía: no'n so digne
d'anar á vostres peus; com arbre estéril
de soca á arrel Irayeume de la terra;
morfoneume, atuhiume, anihilaume.

n
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;Y qué'n dirém de la poesia Golfs de Imlsam:
Es un crit esglayador de pena, però es t a m b é
un crit de consol y de resignació. A b semblants
prodigis, jque gran, qué gran y sant ens apareix
el dolor humà!

A més de las obras esmentadas, mossèn Jacinto Verdaguer publicà un aplech de poesías. P a tria, ¡-'avaloran notas patrióticas tan valentas
com Los mossos de la Esquadra, N i í de sancli.
Los Vilatans; cansons tan melangiosas y sentidas com L Emigrant. Canfódcl rayer, L·i Barretina y la célebre oda A Barcelona.
T a m b é publicà un llibre de prosa, D i e t a r i
d'un pelegrí á Terra S a n t a — p e r q u é mossèn Jacinto Verdaguer era un prosista eminentissim—
y dos llibres més de versos, C a r i í a l y Cánlichs.
En periódichs y revistas sos escrits son nombrosos.
Avuy, devant de la mort del qu'ha sigut el
poeta m é s gran de Catalunya, inclinemnos tots
ab admiració y respecte: mossèn Jacinto Verdaguer, per sos elevadíssims mèrits de poeta, de
fil6lech,de vident; per son cabal d'erudició, per
sa fantasfa enlayrada, pel sentiinent y veritat de
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sas concepcions, no es ja solsament una glo
ria catalana, sinó una gloria universal y eterna.
GERONI. ZANN£.

MOSSÈN JACINTO VERDAGUER
Es el m é s gran del renaixement de Catalunya. La seva obra es la que guarda més Amor.
Es un Poeta altissim. Son pas per la terra ha
sigut gloriós, puig demunt seu han refiorit com
may els antichs llorers, y sos peus han sagnat
ferits per las asprors de sa caminada. El Dolor,
el Dolor qu'enlayra y la Victoria l'han besat, ha
sufert y ha vensut y ha passat estimant y omplint de flors sa via. Henehit sfal
Ell I ha arribada á encarnar la renaixensa
catalana fins ara, y la seva herència de Poesia
s'ha de continuar. Essent nostre poble digne
de rebre sa gran obra, aquesta florirà cada jorn
més, estenent arreu sa fortalesa augusta... E l
Profeta ja se n'ha anat, peró'ls altres profetas
que vindrán continuarán la inmensa tasca.
Amunt!

No s'tia de parlar de lo que crema Is llabis
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sense profit; per'xó, deixant altras cosas, hem de
considerar que <|uan la lempettt d'estiu ha passat, tot es m é s bell en la Naturalesa... y esperar.
Peró que sàpiga tpthóin que s ha de vetllar com
may per tota l'obra del gran poeta. Kn quant
als esclaus insolents, no cal pas dirne ara res.

Trobantse Catalunya com se troba, en la
Barcelona cantada per ell, las despullas del cos
del gran Verdaguer, havent passat de nit prop
l'alt Tibidabo, roure que sos plansons domina,

s'han exposat en nostre antich palau, en aquel
histórirh lloch ahont ell mateix fou aclamat per
primera volta. Las multituts inconscients han
passat devant de la seva caixa, quasi sense
darse compte de tot lo qu'aixó ha significat. En
això, com en lo demés que'ns passa, poca cosa
sembla véureshi... mes, ahl qu'es precís que sàpiga tothóm també, que sota la extranya capa
exterior s'hi remóu quelcóm de sublim y redemptor, sagrada promesa del avenir y deixa
gentil de las edats fúgidas... Peró que sàpiga
també, demunt de tot, tothóm, que aqueixa sublimitat redemptora no será per las mediocritats de las majorfas ni per las estupidesas de las
massus, sinó que será perquè Alguns ó A l g ú ho voldrán, puig será per la grandesa
d'ánimas semblantas á la d'aquest de qui
parlo que aquí's farán prodigis. Aixls, es
inútil que vos mostréu orgullosos de loque
no heu fet ni feréu, vosaltres tots els que
sense dret voléu imposarvos, puig vostra
única feyna ha d'ésser admirar y secundar
als grans esperits que s'aixecarán demunt
vostre.

Aixís, res s'ha perdut si se sab guardar
tot I.a veu dels avis encara parla en els
símbols vivents de lo antich, y l'avenir
cada d(a promet més dins del c o r ; p e r ó ls
avis parlan á n'els elegits y no á las vulgaritats, y als auguris del pervindre tan
sols hi tenen el cor obert els profetas. V
rom que malhauradament á Catalunya
d'elegits y de profetas n'hi han moll
pochs y están en una gran falta de proporció respecte à la majoria dels catalans,
d'aqul que, pera salvar tal desequilibri,
hagin d'imposarse á tort ó á dret. Per
tant, qui's senti fort que domini, que
aquest poble encara ha d'ésser dominat.

No haig de fer més que benehir mil
voltas la memoria d'aquest Profeta adorat,
y dirme com els antichs cristians devant
de son sepulcre: Verdaguer vh'is.
XAVIER VIURÀ.
A Bateelpna, 12 j u n y i ç o 3 .
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BIOGRAFIA D E MOSSÈN CINTO
Se fa impossible consignar, en el poch espay
<|iie concedeix una revista,la important biografia
del gran poeta mossèn Cinto Verdaguer; per'xó
á n'aquf ens limitarem á esbossaria en lo més
surtint, puig essent per una part bastant coneUiida, per altra part creyém que lo millor que pot
sintetisar la vida seva son sas obras capdals.
Kl dia 17 d abril del any 1845 naixia, lill de
senzillissims pagesos, en el poblet de Folgarolas, aprop de la ciutat de Vich, Jacinto Verdaguer. En tal humil poblet y al costat de sos
humils pares, passà tota '
sa infantesa. I.'espectacle sublim de la Natura degué desplegarse en
aquella tendra edat devant sos ulls ab tota
sa esplendidesa. Per altra part, IMnima poética
popular que sa mare l i .
revelava contantli las
rondallas h e r m o s a s y
canlantli las melódicas
cansons de nostra terra,
es de creure que produhiren fondissima lmpresió en son infantivol
cor, destinat á grans empresas 1 .'espectacle -Je
la bella Naturalesa y la
influencia de sa mare.
donchs, abdugas ben decissivas, prepararen son
cami. Respecte á l última, ell mateix deya que
sa mare havia sigut son
Mii^SlN
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primer mestre de poesia, y en el dols cayent
de las poesias sevas pot veures aixó demostrat
puig s'hi troba la influencia del estil popular,
genuinament catalana.
Al comensar á entrar en 1 adolescencia, ell,
qu'havia rebut la primera instrucció en la escola de son poblet nadiu, sentintse cridat per la
vocació eclesiástica, comensá á estudiar en el
seminari de Vich, fent al mateix temps altres
Irevalls com el d ensenyar maynada y algunas
feynas del camp, |)er'atendre del tot A sas necessitats. Alashoras també va comensar i interessarsc de debò per la lilcratura. junt ab altres

1 IN n ^ V « J O \ K M I f)

Al

MOMSFSV

F u i n c l l i , fol.

406

JOVENTUT

companys, al» quins després se fonn.l l aixerida
colla dita del Esbart de l'ich, que acostumava ,1
celebrar sas sessions poéticas en llochs frondosos d'aquella Plana. Després, en 1865, quan
devia comptar encara no disset anys, fou honorat per primer cop en els Jochs Florals de Barcelona. A mida qu'avensava en sos estudis religiosos, s operavan en ell las evolucions de la
joventut; y alashoras fou quan concebi L ' A t làntida. obra nascuda en la Natura, inspirada
pels poemas épichs antichs; y en 1866 fou hono-

rat per segona volta en els Jochs Florals mateixos. Alashoras ja c o m e n s í á ésser conegut, fins
que fou ordenat l'any 1870, essent nomenat
tot seguit vicari de la parroquia de Vinyolas
d'Orís. F.n aquella época, importants inoiíiis de
salut obligaren al poeta á empendre llarchs
viatjes per mar, lo que realisà entrant de capella
en un dels barcos de la Companyia Trasatlántica. Tais viatjes, ademés de refermar son físich, l i produhiren gran impresió moral. Alashoras fou quan acabà del tot son gran poema, que

MOijbKN C I N T O E N S A C A M B R A

de molt temps anava trevallant. V després, en
1877, se l i premià en els Jochs Florals també;
y d'alashoras el nom de Verdaguer s'enlayrd
demunt del renaixement de nostra patria; y
d'alashoras t a m b é sa deu poética aumenta. En
l'any 1880 fou proclamat Mestre en Gfty Saber,
y en el de 1881 fou president del Cay Consistori.
Després dels viatjes ¡i América, mossèn Verdaguer fou nomenat almoyner de la casa del
marqués de Comillas, quin cárrech ocupà durant
molts anys, produhint obras seguidament, admirat y honorat de tothóm.
Mes després succehl un època de tribulacions
y de dolors pel ilustre poeta; época que tothóm
deplora, en quina la seva corona dc llorer se l i
transforma en corona d espinas. N o es pas hora
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aquesta de remoure lo qu'en mal'hora esdevingué.
Després d'uns quants anys de tristor y de miserias, fou nomenat pel bisbe Català beneficiat
de la iglesia de Bethlém, cdrrech qu'ha vingut
ocupant fins i . sa malaltia.
Aquesta ha sigut llarga y tots la sabém;el gran
poeta ha mort a Vallvidrera'l dia 10 del corrent,
en la propietat que hi té en Kamón Miralles,
oferta pera servir de sanatori provisional al malalt eminent. H a mort, y tot Catalunya'l plora;
que aquest poble sia digne de rebre son gran
llegat!
No hem de dir res més ara de la bellesa de
sas obras; réstans tan sols venerar sempre la
memoria de tan gran meMrc, esperant fruhir
aviat algunas altras obras inéditas qu'ha deixat.
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NOTAS
La publicació del present número, dedicat per complert á mossèn Jacinto Verdaguer, exigeix per nostra part algunas
explicacions. JOVENTUT té la convicció de
que la millor manera d honorar als genis
es enaltir sas obras y no sa persona, y
per'xó ha refugit sempre la tendencia de
aquellas modernas publicacions ilustradas que volen donar als fets una importancia que no sempre l'interés de l'actualitat, desvetlladora de la tafaneria del públich, pot disculpar. No volém judicar el
criteri d'altri, peró nostras aficions van
per diferent camí: per aquesta r a h ó no som
pródic hs en publicar retrats ni instantanias.
A I mateix mossèn Cinto procurarem honorar, á nostre gust, ab el recent Suplement que dedicarem á L Atlánítda. No
obstant, la personalitat del gran poeta que
acabém de perdre es de tal naturalesa,
que 110 hem sabut resistir á las excitacions de nombrosos amidis y favoreixedors que'ns han pregat que per una vegada'ns surtím de nostre acusuimat sistema.
Certament ens han donat rahons que mitj
ens han convensut, y no hem sentit repugnancia en compláurels. Kntenguis, donchs,
que nostra iiifonmició gráfica deu estimarse en son veritable valor, ó sfa'l que
pot tenir una gacetilla sense més mèrits
que la opurlunitat y la Tarietat. Per'xó oferim aquest aplech de notas deslligadas
quina relació entre si fora difícil d'esbrinar, donchs desde'l grupo del senyor M i ralles y sa familia, que tan generosa acullida donaren al poeta, deia germana d'aquest, dels metjes y dels amichs, fins al aplech dels criats qu'estavan á son servey y dels individuus qu'ab ell
vivían y son, segons sembla, sos hereus, hi caben
una infinitat de matisos, y sols una ab altra están
unidas per un lias d'actualitat.
T a m b é oferim als llegidors de JOVENTUT altras notas íntimas, en las que mossèn Cinto hi
-apareix ple de vida trescant pel Montseny en
companyia dels redactors d'aquest periódich,
entregat á las més dolsas y puras expansions en
els llochs més pintoreschs de nostra estimada
Catalunya. Completan aquesta informació algunas fotografías de las mortals despullas del
poeta y varias vistas interiors y exteriors de la
finca 1 J o a m » de Vallvidrera ahont ha mort, com
tres setmanas avans publicarem, en l'esmentat
Suplement, una vista de la casa de Kolgaro
las ahont nasqué. La informació d'aquest
número ve á completar, per lo tant, la d'aquell
Suplement, y ' l cant de joya ab que llavors
festeja vam el X W aniversari de UAltátttida,
acaba en sas darreras esparsas en plany funeral per la mort del sobirà creador de tan gran
poema.
Per la vista que del enterro de mossèn Cinto
doném, treta desde'ls balcons de nostra redac-
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ció, pot formarse idea de la grandiositat d'a
quell acte, al que hi concorregué tota Barcelona
y tota Catalunya, representada per delegacions
dels ajuntaments, corporacions y entitats de
centenars de ciutats, vilas y llogarets. TÒt el
poble s'havia llensat al carrer, tots els establiments havían tancat sas portas, y molts eran els
balcons qu'apareixian endolats. L'Ajuntament
de Barcelona, que's feu càrrech del cadavre,
iloná al enterro encertada organisació. v aixís vegerem desfilar sense confusió de cap mena tot el
seguici fúnebre, la còrnia del dol, las autoritats,
las infinitas comissions de centres artístichs y
literaris, y aquell bé de Deu de coronas ab que
Catalunya ha cubert y sepultat á un dels més
gloriosos de sos fills.
No obstant, es de duKlre'l carácter du gran
oficialitat que's volgué donar al enterro, que.
malgrat tot, havia d'è-ser y fou veritablement
popular, com dos mesos avans ho havia sigut el
del patrici Robert, á quin cadavre tributà Cata
lunya'ls mateixos honors sense necessitatde que'l
món oficial volgués assumirse un comès que no
era seu. Se tracta del enterro de Verdaguer, y
res diríam si las lletras catalanas, de las qu'eíl
n'era príncep, haguessin sigut sempre honoradas pels qui ara han honorat al poeta. P e r ó ; q u e
per ventura l'encarcarament oficial ha fel may
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delegats en reduhit número, y, en inmensa munió, el nostre poble.
Impossible es donar compte de totas
las manifestacions de dol transmesas per
las entitats adheridas á la Unió Caíalanisla. Totas ellas enviaren sentits telégram a i y delegacions per'assistir al enterro,
y, en sa majoria, coronas. La Junta Permanent presidia'l nombrós acompanyament dels catalanistas; aquests, junt ab
las representacions dels federals y'ls regionalistas, composavan la inmensa ma
jorla del seguici. L a Unió envià cartas
de pesam á la família del difunt y á don
Ramón Miralles; envià t a m b é al enterro
una corona de fiors naturals y un cotxe
endolat, y posà glassas negras als balcons de son domicili social. Sembla qu'ha
acordat celebrar solemnes funerals per
mossèn Cinto en la iglesia de Folgarolas, poble nadiu del poeta.
JOVENTUT, que tapà'ls balcons de la
redacció ab glassas negras y ab una bandera catalana endolada, assistí en corporació al enterrament, enviant una gran
corona de flors naturals, que fou portada
en un bayart per individuus del cos de
bombers d'aquesta ciutat. En las cintas
barradas de la corona s'hi llegia: E l
/•criódic/i j u v E N T U T d moSSÍH Jacinlo
Verdaguer. A don Ramón Miralles l i endressarem la següent c o m u n i c a c i ó :
EL M O S S O DE LA ESQUADRA
Y'LS QUE CUYDAVAN Á M O S S È N

l.a Redacció de JOVENTUT >e compláu en
manifcslarvos que mereixéu bé de la patria
per la generosa solicitut ali que havéu acullit,
en vostr.i finca cjoana» de Vallvidrera. al in
signe poeta n
en Jacinto Verdaguir y á sa
familia, quins consols, m-rcts á vos. no han fallat al
malalt en sas horas de terrible angoixa.
Vostre amor á la patria y al art s'ha manifestat ab
aquest acte, del que'n saben grat tols els bons catalans.
Digneuvos transmetre á la tamilia Verdaguer la expressió del condol que JOVENTUT seni, y rebéu d'nques
ta Kedaccirt la salutació mes coral y respectuosa. — El
Director, l.luh Via.—Barcelona, II de juny de 1902
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l'acatament degut á la poesía ni á la llengua
d'aquc>ta terra, llengua que ni es oñcial entre
nosaltres ni es compresa pels que'ns desgovernan,com no is hi es compresa/.V///</////V/</, l'obra
grandiosa que'l món oficial no pot honorar perque ni la sab llegií: Mentrcs la llengua catalana,
en que foren escritas las grans obras del poeta,
no sia compresa pels oligarcas de la política,
mentres l'idioma Catiúi no sia oficial á Catalunya, els governs haurlan d'absienirse d'honorar
als artistas eminents de la nostra parla, perquè
una cosa n rendir homenatje à la parla catalana
y altra cosa es escarniria. Qnelcdn semblant
succelu'l passat divendres, illa 13, al enterrarse
al poeta. I.as esquelas mortuorias no havlan sigut redactadas en nostra llengua, ni d'aqueila
feu us en el cementin un s è n i o r regidor que pronttnciá l'elogi fúnebre del final y despedí als
concurrents. Y's tractava del poeta mis culalà
de nostra Catalunya!... Y era al poble catal.1 .1
qui «lit senyor se dirigia!... A l poble català, si;
p e r q u è aquells que constituhian el dol oficial lluhintse d costas del poeta, ja havlan ( t e ñ a t á
n aquest avans d empendre'l camí del cement i r i , fins ahont l acompanyaren tan sols els petits

Remerciém al distingit amalenr en Ramón
C. Cuberta, à qui's deuhcn la major part de las
fotografías; .1 nostre amich senyor Furnells, autor de las de nostra excursió al Montseny; al
reputat fotògraf senyor Suñé, que'ns ofèn la hermosa testa del difunt; als directors y operaris dels
tallers de Thomas, Furnells, etc. Tols ells, aixis
com els de la imprenta, han trevallal abel major
entussiasme pera l bon èxit d aquest número.
Aquesla setmana no repartim folletins; peró
crcyèin que nostres lectors quedarán compensats
ab el gasto que suposan els molts g r a b á i s que
ilustran el numero y qual reproducció queda
prohibida. Son preu. donchs, es el de 20 cènts.
Fidel Giró, imprc sor.—Caner Valencia, 311.

