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De Mistral, Mirèio, II, a Verdaguer, 
La Pomerola, III, etc.1

Fai que posque avera la branco dis aucèu!
(Mistral, Mirèio, I, v. 35)

Des d'ací no s'ovira. No el veus tu des d'ací dalt?
(Verdaguer, Records d'infantesa)2

Josep Maria DOMINGO
Universitat de Lleida

_

1 El present treball és realitzat en el marc del projecte FFI2012-31489 finançat pel Ministerio de Economía 
y Competitividad i de les activitats del Grup d'Estudi sobre la Literatura del Vuit-cents (2014 SGR 19 
de l'AGAUR) (http://www.geliv.udl.cat/). Agraeixo a Ramon Pinyol i a M. Àngels Verdaguer la lectura 
d'aquest treball i les observacions que hi han volgut fer.

2 Verdaguer (2003 : 1359, § X). Remeto, en el cos del present treball, als quatre volums de Verdaguer 
(2003-2006) amb la sigla TO.

3 Aramon i Serra (1997 [1961]: 619). Una darrera exploració de l'ascendent mistralià sobre Verdaguer a 
Alegret (2009).

1. Objecte

La meva intenció, ara, és de reprendre un tema vell a través d'un pretext nou. El tema 
vell (que, certament, de vegades tendim a negligir) és el del valor seminal de Mistral 
en la literatura del vuit-cents català i de la llarga durada de la seva irradiació. Vull 
recordar-los a propòsit d'un text que els fa novament, i suggestivament, evidents, el 
poema llarg La Pomerola. Primavera, de Verdaguer, l'edició crítica del qual, a cura de 
Ricard Torrents i M. Àngels Verdaguer, hem pogut veure, fa pocs mesos, incorporada al 
projecte en curs de l'Obra completa del poeta que patrocina des de fa anys la Societat 
Verdaguer (Verdaguer 2013). No m'estaré de dir que la tinc, aquesta edició, per una 
acció destacada dintre de l'univers dels estudis literaris vuitcentistes tant per la 
qualitat de la feina dels qui n'han tingut cura com per l'interès literari d'un poema la 
naturalesa del qual permet de considerar tot Verdaguer, de prendre'l tot sencer en una 
colpidora reflexió sobre la seva vocació i aventura de poeta. Considerar aquest pretext 
nou, La Pomerola, per al tema vell de la irradiació catalana de Mistral té a veure, goso 
pensar, amb aquella invitació que Ramon Aramon feia en un seu cèlebre treball, fa 
anys, a salvar la «curiositat purament anecdòtica» i el pintoresquisme en l'estudi dels 
contactes literaris catalanooccitans del vuit-cents.3
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2. Verdaguer, La Pomerola

Tal com ho indiquen els curadors Torrents i Verdaguer, La Pomerola no és pas «una 
peça més de farciment» dins el corpus verdaguerià, sinó «un dels títols majors de 
la darrera època del poeta».4 Es tractava d'un text no gens contingut (ans amb aire 
pròpiament de desfogada confessió) que vehiculava el relat i el pathos desolats de 
l'experiència personal del darrer Verdaguer però que alhora servia a una reflexió 
sobre la creació poètica. I tot plegat es feia pivotar a l'entorn de l'arbre, la pomera (la 
pomerola) sobre la qual focalitzava l'atenció el títol del poema.

La Pomerola narra com el poeta, identificat, a la manera renaixencista, com 
a «trobador» (I, 2), a la fi del seu itinerari vital torna a l'escena de la seva joventut 
perduda («una gentil masia»; I, 3) i rememora l'esclat del seu joiós naixement com 
a poeta en contrast amb el seu present de vellesa, pobresa, cansament, solitud i 
estranyament –en contrast amb la seva experiència, en fi, no només de clausura, sinó 
de ruïna i mort. Una experiència que veu colpidorament representada en l'arbre, la 
pomerola del títol, enfilat al si esponerós del qual l'autor, a la primavera de la seva 
vida, havia fet descoberta de la poesia i de la seva condició de poeta (III), però que ara, 
aterrat (l'arbre) per la força d'una tempesta (I, 85-86), n'ha estat feta llenya i només en 
resten els «quatre tions» (I, 87) que cremen a la llar. 

3. Ascendir

Com sabem, els records d'infantesa de Verdaguer (per usar l'etiqueta dels seus darrers 
editors)5 reiteren aquest episodi d'ell mateix jove, o adolescent, enfilat dalt d'un arbre 
i, ja més enllà del clos matern i domèstic, lliurat a l'experiència iniciàtica d'obertura 
i descobriment del món –lliurat al goig alhora de sentir-se en disposició de projectar-
s'hi, d'afirmar-s'hi, i de poder-ne fruir l'esplendidesa. A El niu de caderneres (TO, I: 
1336) escriu:

Que bé s'està, que de bon prendre la fresca fa, a dintre les branques del cirer, al suau 
buf de la marinada que el fa anar d'ací i d'allà com un bressol de flors i fulles gronxat 
per àngels invisibles! Oh, si no tinguéssem mares que ens plorarien i germanetes que 
no poríem veure, vos diria:
–Quedem's-hi per a sempre.

A la narració Somnis de poeta, ara tot recordant-se «entre les brostes d'una 
pomera florida» (TO, I: 1339), confessa (TO, I: 1340):

Bé n'era, jo, de feliç: que n'estava de bé jo, allavors, en aquell trono digne de poeta 
enamorat de la naturalesa!

O a Capvespre de fogueres: és de dalt estant d'un om agitat per una 
tramuntanada violenta que el jove poeta passa un vespre (diu) (TO, I: 1342)

per a mi el més gran, lo més sublime, fins ara de la vida. I com ell, el cor m'ho diu, no 
en veuré d'altre tan hermós.

4 R. Torrents i M. À. Verdaguer, Introducció, in Verdaguer (2013: 17).

5 Isidor Cònsul i Joaquim Molas, in Verdaguer (2003-2006, I).
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I, en fi, a manera de corol·lari previsible, d'il·lació «natural» d'aquest ordre 
d'experiències d'èxtasi i meravella, confosa amb el naixement a la vida adulta és la 
seva mateixa naixença com a poeta que Verdaguer inscriu en aquest episodi iniciàtic 
primaveral –car, en efecte, maig és afer de les muses (Ovidi, Fastos, V). Ho indiquen 
així les proses Somnis de poeta (TO, I: 1359-1340) i Capvespe de fogueres (TO, I: 1341-
1342), ja al·ludides, o el poema «Rossinyolet dels boscos» (TO, IV: 863-865) –en el 
cas de Capvespre de fogueres, recordem-ho, amb indicis eloqüents de la centralitat 
i la transcendència en l'obra verdagueriana de l'aventura ascensional: els «sublimes 
ensomnis» que el poeta experimenta en veure's «arravatat pels aires i des del carro 
d'una fada veure passar monts i planures, mars immensos i illes de verdor», en sentir 
«per un camí d'estels, pujar-me'n a la glòria», etc.: Josep M. de Casacuberta ja va cridar 
l'atenció sobre aquestes formulacions primeres de la «idea poètica» que prendria 
forma definitiva en el Canigó.6 I també semblantment és indicat a La Pomerola, aquest 
poema en què Verdaguer feia balanç de la seva carrera i reprenia la imatge de si 
mateix embolcallat en la copa esplèndida de la pomera primaveral: «Oh tu que naixes, 
poeta, amunt amunt!» (III: 147, v. 88).

4. Mistral, Mirèio

Ho he dit abans: no faig sinó recordatori del profund ascendent mistralià en Verdaguer. 
Que resulta tan determinant en els textos verdaguerians de joventut que és a través 
de Mistral que, amb tota obvietat, Verdaguer formalitza tant el seu relat personal 
com, en reprendre'l per fer-ne un balanç de maduresa, a La Pomerola, una extrema i 
desolada reflexió sobre la poesia i la condició de poeta.

Al cant II de Mirèio un altre jove, Vicent, s'ha enfilat dalt d'un arbre (una 
morera, primaveral com la pomerola verdagueriana) i hi viurà també, en el clos 
acollidor del seu brancatge, un episodi per a ell transcendental: en la irrupció del seu 
«primo dolce affanno», hi viurà la descoberta del seu «paradís» particular («Veig en tu 
mon paradís tot net!», diu Vicent a Mireia, V: 93): hi farà la descoberta de l'amor i hi 
iniciarà l'aprenentatge dolorós de la vida.

Diria que no em cal estendre'm a notar la centralitat d'aquest episodi de 
Mirèio, sobre la qual simptomàticament han incidit els il·lustradors de l'obra, com 
Enric Serra [imatge 1] o Eugène Burnand [imatge 2], en edicions de circulació profusa.7 
Una centralitat de la qual són també eloqüents, d'altra banda, peces escrites molt 
evidentment a l'ombra de Mirèio, seguint-ne un evident impacte admiratiu, com els 
Amors d'en Jordi i na Guideta, del mateix Verdaguer (redacció de 1862-1863, edició 
de 1924), on el protagonista és en un «saule» que s'enfila (TO, II: 1044); o La masia 
dels amors, de F. P. Briz (1866), en què «Lo vailet enfilat a dalt d'un arbre [un àlber] 
descobreix a Maria un gros secret» (V, sumari), secret que al seu torn conté la narració 
d'una anterior grimpada del vailet a un «gros om», «entre el brancatge» del qual li són 
revelades coses sensacionals (V; Briz 1877: 66).

6 Verdaguer (1958 : 191, n. 25). Es tracta de passatges que Casacuberta considera «sens dubte» variants 
textuals de Capvespre de fogueres. S'hi havia referit a Casacuberta (1953: 6). 

7 Mistral (1882, 1884); les il·lustracions de Burnand són reproduïdes a Mistral (1904).
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Imatge 1 Imatge 2

5. Perfer-se

El sentit d'questa imatge ascensional no ofereix dubtes (els estudis clàssics de 
Bachelard i Durand sobre l'imaginaire ajudant-hi): es tracta d'una marca iniciàtica 
característica, d'un «símbol verticalitzant» (diu Durand) d'aquells que «par excellence» 
constitueixen «des métaphores axiomatiques», la mena de metàfores que «plus que 
toutes autres “engagent”, dit Bachelard, le psychisme tout entier» (Durand 1969 : 138). 
Una marca «axiomàtica» en el flux indistint, quotidià, dels treballs i els dies, la fita 
d'un episodi personalment transcendent, la metàfora d'afirmació, de pronunciament 
personal a què recorre, per exemple, Chateaubriand a les Mémoires d'outre-tombe 
(apud Bachelard 1984: 98):

J'avais établi un siège, comme un nid, dans un de ces saules: là, isolé entre le ciel et la 
terre, je passais des heures avec les fauvettes.

O, abans, Jean Paul Richter en un passatge de la novel·la seva Titan (1800-
1803; apud Bachelard 1985: 240) –un passatge sobre el qual, certament, caldria aturar-
se a efectes comparatístics: Albano, el protagonista,

Souvent, au mois de mai, il avait pris pour asile la cime d'un immense pommier dont les 
branches étaient disposées comme un cabinet de verdure; il aimait à se sentir bercé, 
tantôt mollement, tantôt par saccades violentes. Par moment, la cime élevée qu'il 
occupait, frappée d'un tourbillon de vent, caressait l'herbe fraîche de la prairie, puis, 
se relevant avec force, reprenait sa place dans les nues. Cet arbre lui semblait de la vie 
éternelle; ses racines touchaient aux régions infernales; sa tête superbe interrogeait 
les cieux, et lui, l'innocent Albano, seul dans ce kiosque aérien, habitant d'un monde 
fantastique créé par la baguette de son imagination, obéissait nonchalamment à la 
tempête qui poussait le toit de son palais du jour dans la nuit et de la nuit dans le jour.

Tornem al nostre objecte: elevar-se com a metàfora que compromet (que es 
projecta en) «le psychisme tout entier». En efecte, enfilats dalt de la morera Vicent i 
Mirèia són compromesos imperiosament per l'amor que els ha pres, com el trobador 
de Verdaguer enfilat dalt de la pomera, o el jove del cirer, o de l'om, en el clos amniòtic, 
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pròpiament sagrat (Durand 1969: 281), del brancatge descobreix el centre d'intimitat 
en el qual (diu el poema «Les tres volades»)8 se sent «unes ales nàixer» i, en efecte, 
emprèn el vol: el centre d'intimitat a partir del qual perferà la seva aventura vital –és a 
dir, la seva vocació de poeta i l'obra que en resulta. Com, semblantment, el narrador de 
Mirèio (Mistral mateix) descobrirà l'afany d'atènyer, de l'arbre, la branca inaccessible 
de l'excel·lència del cant: «la branco dis aucèu» (I, 35). Són, doncs, moments liminars. 
Per al particular de Verdaguer, per a aquest moment verticalitzant i ascencional de La 
Pomerola, també tenim, ara, val a dir, imatges ad hoc: l'escala cap al cel amb què era 
anunciada la dramatúrgia de Pep Paré sobre el poema estrenada aquest 2014 [imatge 3] 
o l'escala en el cel de què se servia el blog de Ricard Torrents en tractar-ne [imatge 4].9

Imatge 3 Imatge 4

6. Caure

A La Pomerola, mitjançant la imatge de l'ascens, Verdaguer escruta el seu origen des 
de la maduresa vital. Coetàniament, amb intenció i condició biogràfica semblants, 
Mistral prepara els seus Memòri e raconte. Un i altre procedeixen a vincular el discurs 
sobre l'obra personal amb el discurs del lloc d'infantesa, que és alhora el lloc camperol 
de la llengua i de la poesia –el lloc «onde se gardan as palabras, onde habitan os 
símbolos». Escriu Mistral (1906: 186): 

Lou Mas dóu Juge, d'aquéu téms, èro, ma fisto, un couvadou de pouësìo clarinello, 
biblico e idilenco. N'èro-ti pas vivènt, cantant à moun entour; aquéu pouèmo de 
Prouvènço, emé soun founs d'azur e soun encadramen d'Aupiho, que i'avié que de 
sourti pèr n'èstre tout esbrihauda!

Aquest paisatge dels orígens de Memòri e raconte (ho recorda Jean-Yves 
Casanova 2004: 36) no era sinó el paisatge de Mirèio: és als respectius llocs primordials, 
originals, doncs, que Verdaguer i Mistral tanquen el cercle que havia començat de ser 
traçat amb el goig d'aquell ascens (a l'arbre) que preludiava l'impuls del vol creatiu.

Un i altre hi tornen, a aquests llocs primordials, davant la percepció d'un final 
d'aquell seu vol. El cicle es tancava semblantment, en efecte: segons anotava Durand, 
imaginem, desitgem elevar-nos, però indefectiblement no coneixem sinó la caiguda 
del temps viscut (Durand 1969: 123). Premonitòriament, caldrà dir (premonició d'una 

8 Inclòs a Idil·lis i cants místics (1879; TO, III: 48). 

9 http://rtbe.blogspot.com.es/2014/02/climax-escala.html, anotació de 10-II-2014.
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futura expulsió del paradís), de l'arbre de l'impuls juvenil hom en queia. En queia 
Vicent (en una escena que novament han marcat els il·lustradors [imatge 5]) com en 
queia el jove Verdaguer dels Records d'infantesa (en la narració Capvespre de fogueres; 
TO, I: 1342) i també l'aspirant a trobador de La Pomerola. I és així, caigut, que el «pobre 
trobador» de La Pomerola (I, 2), «Vell i cansat» (I, 1), torna a casa seva «en hivern cru i 
gelat» (I, 22) i constata no només l'estranyament seu respecte del món a què pensava 
pertànyer, sinó la simple dissipació d'un projecte vital: la pomera que el significava 
ha estat tallada i feta lenya –llenya que, en cruel sarcasme, crema a la mateixa llar a 
l'escalf de la qual havia crescut el poeta. No té res més, aleshores, en aquest hivern 
seu, que els records «de la llarga història» seva (I, 111). L'hivern, anotava Bachelard, és 
l'estació més vella, l'estació que activa els records, que ens retorna a un llarg passat 
–«Elle renvoie à un long passé» (Bachelard 1984 : 53). La «llarga història» que exposa el 
vell trobador és la d'un idil·li (sic) que es tanca (V) i la del colpidor comiat personal que 
se'n segueix (VI), convertides una i altra en aquest poema, La Pomerola, restat ocult 
i de què no tenim a hores d'ara la certesa que estigui tancat. O que, si més no pel fet 
que Verdaguer no el va dur a la impremta, no podem deixar de veure'l com a subjecte 
d'un procés (uso l'expressió dels curadors Torrents i Verdaguer, in Verdaguer 2013: 18) 
inacabat, d'un procés en qualsevol cas dubitatiu –i, no cal dir, agònic.

Imatge 5

Ja ho he indicat: Mistral i Verdaguer tancaven semblantment els respectius 
relats de la seva vocació de poetes. Era també a l'època de La Pomerola que Mistral 
treballava en el seu últim gran poema, Lou Pouèmo dóu Rose (1897), un text que, 
amb «une aigreur qui n'a rien de Mistral», segons observava Mallarmé,10 semblava 
indicar tant un final de l'aventura literària de Mistral com les dimensions de l'ambició 
que aquesta aventura havia mobilitzat. Una ambició ara definitivament desnonada: 
amb el teló de fons del gran riu (del gran riu de la vida) que s'escola, ample, tranquil, 
impassible, permanent, el Pouèmo es resolia amb la imatge final d'uns barquers que 

10 S. Mallarmé, carta a Mistral de 1897, apud Casanova (2004: 101 n.).
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han d'acomiadar-se «dóu mestié» i de «la bello vido», i que, perduda la barca, avancen 
seguint la riba «sènso mai dire» (XII, CXIV).

7. Dilucidar

El «sènso mai dire» radical i conclusiu dels barquers de Mistral té a veure amb els 
recurrents comiats verdaguerians a la poesia: el de Lo cornamusaire, o el de «Vora 
la mar», o el de La Pomerola, en què el trobador protagonista se sap destralejat ell 
mateix com l'arbre que havia servit de «santuari» (VI, 21) a les seves «il·lusions 
primeres» (VI, 15). Una intensa consciència de final conduïa a un exercici descarnat 
d'autoreferencialitat: Adorno i després Said (com a escoliasta seu) anomeraren aquest 
registre «estil tardà» (Adorno 2008 [1937]: 15-18; Said 2009): una manera característica 
induïda per la consciència de final irreparable –una manera amb enunciats i marques 
eloqüents de final, de mort, de passat rememorat, de present assetjat, de «paisatges 
fracturats» (és expressió d'Adorno), de dimensió tràgica, en definitiva. Allò que és 
tardà, apuntava Said, «dilucida i dramatitza», «ens dificulta que seguim amb falses 
il·lusions». Quant a l'estat de les il·lusions de Verdaguer i a la dramatització de les 
seves circumstàncies, podem recordar un passatge publicístic que li és atribuïble: 

Lo sigle XIX se'n va a la posta amb tot son reguitzell d'errors, injustícies e iniquitats. Si 
poguéssem sospesar una a una totes les obres que se li deuen, bones i dolentes, sens 
dubte trobaríem que aquestes pesen més. La civilisació, lo avenç material, ha anat 
seguit d'una degeneració moral.11

En fi, les fantasies d'elevació i de revelació personal amb què s'encetaven 
els universos literaris de Mistral i Verdaguer duien també a un final rememoratiu 
plantejat semblantment com un tancament de cicle. Duien a una maduresa reflexiva 
sobre la pròpia obra que no podia deixar d'identificar en la infantesa, en la primera 
edat inquieta de qui s'enfila a un arbre, una instància constitutiva del poeta que serien 
ni de reconèixer els vincles ineludibles entre l'obra i la terra i la seva gent –dit amb 
mots que Jean-Yves Casanova aplica a Mistral, eren obres els orígens de les quals «ne 
semblent pas exister hors de la terre et des hommes» (Casanova 2004: 12).

8. Finals

Es tractava d'un itinerari semblant, com dic, malgrat les experiències vitals tan 
diferents, també en el seu final. La fi de la trajectòria personal que els poetes Mistral i 
Verdaguer perceben, cap a la segona meitat dels anys 90, és exposada en uns termes 
compartits i, signe dels temps (d'uns temps que ja no eren els seus), amb unes mateixes 
pulsions autoreferencials plenes de marques d'una mateixa reflexió sobre la poesia. 
Una reflexió que tenia a veure, per dir-ho formulàriament, amb l'evidència que «tout 
éxiste pour aboutir à la mort». Els barquers del Roine renuncien a la paraula talment el 
trobador de La Pomerola (atès que «solament [li] resta lo cel blau»; VI, 18), s'acomiada 

11 La Redacció, «Fi de sigle», Lo Pensament Català, any I, núm. 35 (30-XII-1900) (apud Pinyol i Torrents 
1992: 145). Verdaguer ocupava la direcció de Lo Pensament Català. 
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de tot el mundà, també de la seva condició (i de la seva vanitat) de poeta. I, així, penja, 
abandona, el llaüt, l'instrument del seu cant, el lliura a la «Creu Santa» que ha volgut 
servir: esdevindrà un llaüt eòlic que reverteix, simptomàticament, la imatge d'aquella 
arpa eòlica de Coleridge que mostrava el goig de la plenitud vital («O! the one life 
within us and abroad, / Wich meets all motion and becomes its soul, / A light in sound, 
a sound-like power in ligth, / Rhythm in all though, and joyance every where»): aquest 
llaüt del trobador de La Pomerola només el farà sonar el vent: mostra una naturalesa 
que s'imposa, finalment, aliena a les vel·leitats i a les vanitats dels humans. Només el 
farà sonar el vent perquè l'ha abandonat algú que claudica davant de tanta adversitat. 
És una claudicació que serveix de testimoni d'una modernitat irreversible que han 
imposat experiències de fractura, voràgine, desintegració, contradicció i dolor. En 
efecte, experiències modernes: dit amb el títol de Marshall Berman, tot allò que s'havia 
pensat sòlid ara, finalment, s'esvaïa en l'aire.
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