<<ALSESTUDIANTS. RECEPTAn O LA VITALITAT
DE LA POESIA SAT~RICADE TEMA ESTUDIANTIL
AL SEMINARI DE VIC A MITJAN SEGLE XIX*
David PRATS

Afortunadament, durant aquesta darrera dbcada han anat apareixent diversos estudis que tracten amb rigor i sense prejudicis la produccid literhria del jove Verdaguer.l A la fi, doncs, tenim a l'abast uns materials que ens permeten conMxer amb
més detall els models literaris, les fonts i les influbncies a partir de les quals Jacint
Verdaguer escriu els seus primers tempteigs, i que sovint havien estat despatxats a
la lleugera amb denominacions generalistes com <<elprimer Verdaguer,, o cd'obra juvenil de Verdaguen,. Ricard Torrents ens ha advertit prudentment que l'ccanomenada obra juvenil no es presenta pas amb carhcter d'evidbncia, sinb que l'establim
com a punt de partenGa, sense haver-ne discutit els límits i els continguts,, (Torrents 1995~:37).
L'objectiu principal d'aquest article és contribuir a eixamplar els coneixements
que tenim sobre la produccid de Verdaguer mentre era al seminari de Vic. Em centraré en la poesia humorística de tema estudiantil, sobretot en la composicid titulada <<Alsestudiants. Recepta*. Perb també aportaré exemples de dos joves estudiants
de la mateixa bpoca -Andreu Garriga i Josep Valldoriola- que demostren que
era comú entre els estudiants versificar irbnicament sobre la seva vida al seminari.
És per aixb que, encara que aquest tipus de composicions hagin estat menystingudes per gran part de la crítica ja des del principi, no podem negar que formen part
del primer Verdaguer, com també formaven part de l'entorn en qub va comenGar a
escriure.
Fins I'any 1863, els estudiants dels seminaris havien de portar capa i copalta,2
perb a partir d'aquest any es van veure obligats a portar sotana, manteu i tricorni,
com s'havia fet en les antigues universitats espanyoles. Es veu que el canvi d'indumenthria va ser tot un esdeveniment:
Allb fou cosa de veure. Als primers dies de la extravagant innovaci6, a l'hora d'anar a l'aula y de sortir-ne, tothom eixia per portals y finestres a veure les rares figures de aquells redivius sopis-

* Aquest treball ha estat possible gdcies a una beca de recerca concedida per la Universitat de Girona (BR 981996). Agraeixo a I'Albert Rossich els consells i els préstecs bibliotecaris;
a en Pep Valsalobre, la lectura crítica, i agraeixo tamM a lgnhsia Font, Rafel Ginebra --que també 6s I'autor de les fotografies que presento-, Ramon Ordeig i Mn. Miquel Gros, el guiatge a
través del fons de la Biblioteca del Museu Episcopal de Vic. No cal dir que les mancances que
hi ha s6n només atribubles a I'autor.
1. Vegeu sobretot les obres de Ricard Torrents (TORRENTS
1995a; 1995b i 1995c), Narcis Garolera (GAROLERA
ed. 1996; 1996), Rosslc~1996 i CONSUL
2001.
2. És a dir, el barret de copa, m6s alt que ample també anomenat tarot.

tes de Cervera y Salamanca. (Collell 1907: R.T. 261).~
Arran d'aquesta expectació, un company de Collell de qui parlarem més endavant -Andreu Garriga- va escriure unes dbcimes per celebrar la novetat i, segons
el mateix Collell, sembla que I'bxit que va assolir aquesta composici6 fou el que va
esperonar Verdaguer a compondre <<Alsestudiants. Recepta,,. És així, doncs, com
l'any 1864 va comenGar a circular per Vic un plec solt anbnim sortit de la impremta de Lluís Barjau: la primera obra impresa de Jacint ~ e r d a g u e r . ~
A la {{Recepta,,, Verdaguer d6na una sbrie de consells als estudiants sobre el
seu comportament. El to de burla es manifesta ja a la introducció: ctAb aquest mbtodo
cualsevol tros d'ase pot ser un Estudiantils ab lletra grossa, sense mirar-se cap llibre,,.
Al final dels dos-cents vint versos de la <<Recepta,hem assistit a una satiritzaci6 de
I'estudiant de seminari cregut, pedant, fatxenda, xafarder, jugador i amic del vi. Vegem-ne una dbcima com a exemple:
Las mans te farhs besar
per las donas y quitxalla,
y si ensenyas cap canalla
de Don te farhs tractar;
cuant ab tu vúlgan parlar,
10s farhs llevar las gorras,
y, si no ho fan, 10s amorras
a terra ab cuatre carxots,
0.1s camatrencas a tots
a forts cops de cat~iporras.~
No ens hem &estranyar, doncs, del que diu Jaume Collell: ctlo nom de Verdaguer
corregué entre.1~estudiants de boca en boca,,, perqub aquesta obra traspua un esmolat sentit de I'humor i satiritza sobre referents comuns a tots els estudiants.
A part de la ctReceptaw s'atribueixen a Verdaguer altres versos jocosos relacionats amb el seu pas pel seminari. Serra i Boldú (1924: 28-29) recull aquests versos
relatius també al canvi d'indumentbia:
D'una saca en fa
I'hvia una sotana;
d'estrips pocs n'hi ha,
mes són d'una cana;
cucurucuc, cocorococ,

3. Quan transcric els textos puntuo, accentuo i separo les paraules segons la normativa actual. Tenint en compte la dificultat per accedir a la primera edició de Dos tndrtirs de rna pdtria
on figura el prbleg de Collell, cito el text a partir de la transcripció fidedigna que en fa Torrents
1995c. Per aixb, en lloc de la paginaci6 real poso la de I'obra de Torrents.
4. (<Alsestudiants. Recepta,, ha estat editat recentment a Garolera ed. 1996: 209-216.
5. Cito del plec solt (<Alsestudiants. Recepta,,. Vic: Impremta de Lluís Barjau, 1864,
vs. 201-210.

semblaré un gros pedagog;
CoCOroCoC, cucunlcuc,
i sols seré un troq de ruc.

[...I
Minyons, al.leluia!
que ja tinc manteu!
mes, potser ja el duia
Simon Cirineu!. ..

I aquests altres que Jacint Verdaguer degué escriure després del famós suspensus en teologia de l'any 1865:
Suspensus sense forca,
penjat com ara estic,
si que me'n ric.
El que fóra una apretura
per les pobres barres meves,
que cap per'vall em pengessin
com forc de cebes
mes, penjat com ara estic,
sí que me'n
L'aEntusiasme d e un estudiant p e r l a cresta* d'Andreu G a r r i g a

Per saber alguna cosa sobre la biografia d' Andreu Gamga hem de recórrer al prbleg de Jaume Collell a Dos nthrtirs de nta phtria:
Un n'hi havia [de barret de cresta] que feya basarda, de més vol
que aquells que pintava en Goya; y.1 portava un xicot que avuy és
capella als Estats Units, y.s diu Andreu Garriga, fill d'una pobre
dona que li dhyan la Gira-rochs, la qual, per cert, se n'an8 més
tard a viure ab son fill a Califbrnia, y allí morí, essent enterrada ab
més acompanyament de cotxes que qualsevol marquesa de per
aquí. (Collell 1907: R.T. 262)
Gracies a una altra ani?cdota protagonitzada per Garriga que Collell ens explica
al capítol IV de les Membries d'un noi de Vich, ens podem fer una idea del taranna
mogut i entremaliat del jove autor de I'ctEntusiasmen. Diu Collell que el catedratic
6. SERRAI BOLDO1924: 42. Aquests versos també els reprodueix A R B1952:
~ 115 i, els
quatre primers, COLLELL 1907: R.T.267. D'altra banda, hi ha una altra composici6 d'aquest g2nere que no he sabut trobar titulada <<Lesexcel.ltncies del tricornis documentada per TORRENTS 1995a: 128. En aquest mateix article, R.Torrents documenta altres poesies burlesques
de Verdaguer que no anomeno perque no s6n de tema estudiantil perb per a les quals també són
vaides les consideracions que faig en aquest text.

de llatinitat del primer any al seminari, mossbn Jacinto Torrents? era un home inclinat
a castigar físicament els estudiants. Un dels primers que ho va comprovar fou Andreu
Garriga ccper haver tret a I'aula un ganivet de molles^ (Collell 1908: 23).
Podem comprovar que realment Collell i Garriga eren companys de classe: alnienys l'any 1860 perqub figuren en un llistat de donatius que professors i alumnes
fan ccpara alivio de las necesidades de la Santa Sede>>i que es va publicar al Boletirz
Oficial Eclesiástico del Obispado de Vic. Ambdós consten a la llista com a estudiants privats de tercer any (BOEOV 1860: 395).
Com ja hem vist, l'bxit de les dbcimes que Andreu Garriga va escriure per celebrar
el canvi d'indumenthria dels estudiants va impulsar Verdaguer a conrear les dbcimes humorístiques, en aquest cas, de tema estudiantil. Aquestes dbcimes de Garriga
porten el títol d'ccEntusiasme de un estudiant per la cresta^.^ Exactament són dotze
dbcimes, que fins ara no s'han tornat a editar senceres? que persegueixen -altra
vegada- riure's dels trangols dels estudiants. En realitat, I'ccEntusiasme>>devia tenir molt d'bxit perqub:
[. ..] els exemplars de la composició que anaba ab la firma de Samsonier Tocasons, se'ls repartían a estiracabells, y Cran llegits en
totes les cases de la ciutat y masies de la Plana, y I'entussiasme
arriba al punt de obligar un dia a son autor a pujar a la trona de l'aula de Teologia, y allí fer-se'n lectura pública, enmitx d'una gatzara y un terratrbmol de aplausos que s'enfonzava la sala. (Collell
1907: R.T. 262)

Tant d'bxit, com deia, que Gamga en va fer una segona part --catorze dbcimes
m6s- que va circular en un plec solt tipogrhficament idbntic al primer, amb el títol
ccEntusiasme de un estudiant per la cresta. Segona part,,, publicat a Vic per la impremta de J. Valls I'any 1863. Comen~a:
Acabat un gran tropell
de moltas y grans fatigas,
la musa pesaba figas
asentada a I'escambell.
Jo pasí un rato bell
mentres me la contemplaba,
son cap pujaba y baixaba,
ja murmuraba, ja reya,
tantas magarmfas feya
que entenguí que somiaba. (vs. 1-10)

7. Mosskn Jacinto Torrents fou catedratic de llatinitat al seminari de Vic entre 1850 i
1859 (vg. ROVIR~
2000: 297).
8. El plec solt porta aquest peu d'impremta:Vich, Impremta de Lluís Barjau, 1863.
1907: R.T. 262 en reprodueix la primera estrofa que comenqa <Ab 10 tricor9. COLLELL
ni en batallan.

Pel que fa al pseudbnim de Samsonier Tocasons, convé comentar que en algunes ocasions s'ha atribui't a Verdaguer. Joan Coromines al DECat diu que (<fouel
nom de ploma adoptat per Verdaguer en els anys més juvenils~.'~
Sembla que Coromines extreu la dada de 1'Epistolari de Jacint Verdaguer de Josep M. de Casacuberta, perb no d6na prou indicacions i no he sabut trobar I'origen d'aquesta cita. En
tot cas, de moment, hem de donar per bona l'explicaci6 de Collell que atribueix el
pseudbnim a Andreu Garriga, perqub Collell coneixia de primera mh l'episodi.

L'obra de Josep Valldoriola
Sens dubte, si només s'hagds tractat de parlar de la poesia humorística entre els
estudiants del seminari de Vic a mitjan segle XIX,hauria comenGat parlant d'aquest
autor, perqub gairebé tota la seva producció pertany a aquest gbnere.
Només he pogut trobar dos documents <<oficials)>
que ens aportin dades sobre la
vida de Josep Valldoriola. La primera la trobem en aquella llista d'alurnnes del seminari a la qual m'he referit abans (BOEOV 1860: 391). Segons aquesta llista, l'any
1860, mentre Collell i Garriga estaven matriculats com a estudiants privats de tercer
any, Valldoriola consta com a alumne extern de segon any de teologia. La segona
notícia documental que tenim és la data en qub fou enterrat --encara jove- al cementiri de la ciutat de Vic, el dia 5 de juny de 1862.'' Vegem el que explica Jaume
Collell de Valldoriola:
Entre.1~estudiants, aleshores, l'única musa que privava era la
vallfogonesca, y en aquest ram de baixa literatura s'havia fet al
Seminari molt cblebre un estudiant que.s deya Valldoriola. De mh
en mh corrían les cbpies dels seus versos y.s contava que al fi de
curs 10 tribunal d'exhmens, en compte de fer-li preguntes de teologia, li feren recitar alguna de ses composicions, com una titulada ctApuros del gramhtich llatí,,. Morí abans de rebre cap ordenaci6, aquell desgarbat Valldoriola, y ell fou 10 darrer representant de
la escola vallfogonina a Vich. (Collell 1920: 82)
Josep Valldoriola té una quarantena de poesies disperses en diversos manuscrits, gairebé totes s6n d5cimes i quartetes humorístiques amb els atzars de la vida dels
estudiants com a tema. L'obra que va tenir més ressb, com hem vist en aquest darrer
text de Collell, és el poema ctApuros del gramhtich llatí>>,del qual se'n conserven diverses cbpies manuscrites.12En aquest cas, es tracta de descriure la violbncia de qub

10. Vol. VII, s.v. 'samfaina', p. 649.
I l . Es tracta exactament del volum ((Cementiri(1855-1875)~que es conserva a I'arxiu de
]'Ajuntament de Vic. Trobar aquestes dades a I'arxiu de I'Ajuntament de Vic sense I'ajuda de
I'arxiver, Francesc de Rocafiguera, hauria estat del tot impossible.
12. Per a una aproximaci6 a I'obra de Josep Valldoriola i per a I'edici6 del text dels <<Apuros
del gramatich llatb v&u PRATS2002. v altra b&da, en aquests moments, osa ~ a s s e ~ o s a e spre&
parant el seu treball de recercaen el qual editad i estudi& a fons I'obra completa de Josep Valldoriola

eren víctimes els joves estudiants a les aules i del trhngol que passaven durant els exhmens.
Una altra composició de Valldoriola, <<Antídot0contra rústicas repulsas pedagogalsv, tracta sobre la vida dels estudiants com a mestres en les masies de la rodalia de Vic. Ara, les víctimes de les shtires de Valldoriola són els pagesos que acullen estudiants i no els tracten com es mereixen. Comenqa així:
Isidro, encontro estrany,
y no me'n puch avenir,
que aixis me goseu dir:
<<Ves-te'n,mestre, que és mal any,.
Gran poder Déu va donar
als mestres estudiants,
puig fan prodigis tant grans
que, un mal any, bo .I fan tornar.
Verdaguer, pel que es desprkn d'una carta a Ferran Sallarbs datada a can Tona a
primers de 1867, tampoc no guardava gaire bons records de la seva estada com a
lmestre a la masia. Diu Verdaguer: <<Pocashoras bonas, he tingut en ella [a la tnasia
de Can Torta] d'ensh que hi so (que habiat deurh fer quatre anys)., (CASACUBERTA
1959: 45).
Com ja he dit, gran part de les obres de Josep Valldoriola toquen el mateix tema.
Només hem de fer un cop d'ull als títols i en trobarem de tan reveladors com aquests:
<<Grantropell de A. + B. en la clase de matemhticas>>,<<L0Peret matemhtich,, i <<Despedida negativa de l'aula de Teologia*. O aquest altre que, aprofitant que és breu, no
em sé estar de reproduir:
A un ferrer que ab 10s seus colps de tnartell li privaba de estudiar la llissó
Farrerot, jo t'asseguro
quem tens pudrit 10 servell!
Ja I'anclusa y .I martell
s[e]'t pogués tornar de suro.
Som pobre y prometo un duro
si .t trauhen de aquest veynat,
perquk .m tens tan apurat
que cada batsach que li flocas
és ben cert que me provocas
a dir 10 sech disbarat.
Hem vist fins ara el que degueren ser els tres casos més rellevants d'estudiants
que componien dkcimes jocoses de tema estudiantil a Vic durant els quinze o vint primers anys de la segona meitat del segle XIX. Aquests tres autors van veure com la seva
obra tenia una difusió important -manuscrita o en plecs solts- i de ben segur que
en aquells anys van gaudir de certa fama. Ja hem vist que el nom de Verdaguer va circular entre els estudiants com a autor de la <<Recepta>>,
que els plecs de les poesies
d' Andreu Garriga es venien a <<estiracabells>>
i que ell mateix es va veure obligat a re-

citar-les en públic. Pel que fa a les poesies de Valldoriola, encara que no passessin per
la impremta, si que van circular en nombroses capies manuscrites de les quals ens n'han arribat almenys quatre, un nombre gens menyspreable si tenim en compte que es
copiaven en retalls de paper barat o en llibretes de curs. Una altra prova de la fama
de Valldoriola és aquella anbcdota que explicava Collell en el primer text que cito en
aquest apartat: per passar l'examen de teologia, els catedrhtics mateixos li van ferrecitar uns versos dels ttApuros,>.13EI mateix Valldoriola es burla de la seva popularitat
al seminari en una poesia titulada <<No.m coneix!^, en qu5 un estudiant passa per davant del bisbe sense reconbixer-lo per anar a saludar-10 a ell.
Més enllh d'aquesta popularitat efímera el que proven aquestes anhcdotes és
que compondre aquesta mena de poesies era habitual, almenys entre els joves del
seminari, de manera que, com Garriga, Valldoriola i Verdaguer, altres estudiants,
fora de les aules de retbrica i gramhtica escrivien poesies d'aquest tipus, gairebé
sempre en catalh.
Val a dir que sovint s'ha qualificat aquesta poesia burlesca amb el qualificatiu desafortunat de 'vallfogonesca'. Desafortunat perqub s'usa en un sentit pejoratiu i,
d'aquesta manera, porta a identificar la producció de Vicent Garcia, rector de Vallfogona, amb aquest tipus de poesia oblidant que va ser el poeta culte barroc més
important del segle XVII a Catalunya.14Estem d'acord en el fet que aquestes poesies
són de to popular -fins i tot lleuger-, perb no podem negar que és una manifestació més d'una cultura i una llengua en un moment determinat i que és fruit de I'evolució d'una tradició que té les arrels en el segle XVII. No es tracta tampoc de sobrevalorar-la, sinó d'atorgar-li el valor que té com un element més de la tradició que
arriba a Verdaguer, una tradició de la qual ell participar2 i que reelaborad a partir dels
nous elements que li proporcionaran la Renaixen~ai el contacte amb personatges
com Marih Aguiló i Manuel Milh i Fontanals entre d'altres. És a dir, Verdaguer va comengar a escriure amb els models que tenia a I'abast, els ttmodels literaris anteriors
-la literatura jocosa de tradició barroca i rococó, el sentimentalisme pre-romhntic
i els cants heroics del neoclassicisme: en definitiva, la tradició literhia de I'edat moderna, (Rossich 1996: 40).
La crftica gairebC sempre ha valorat negativament els primers tempteigs de Verdaguer en cultivar aquesta poesia humorística típica de I'edat moderna. Per exemple,
Maria Manent, en el prbleg a l'edició de les obres completes de Selecta, deia:
Suggestionat pel seu bxit [el de les dkcintes de Garriga], Jacint Verdaguer va fer estampar a la impremta Barjau un fascicle de
dbcimes ctmés que jocoses, satíriques, que revelaven un enginy
desimbolt>>.El decalment literari era tan greu, que amenaGava engolir el mateix geni destinat a consolidar la Renaixen~a.Verdaguer va estar a punt d'Csser un simple continuador de la poesia de
Vicen~Garcia. (Manent 1974: XV)
13. També la podem trobar a COLLELL
1907: R.T. 264: al'my que va morir, a I'acte de I'examen 10s seus cateddtichs,en lloch de preguntar-li punts de la assignatura,li feren recitar versos,
sobretot 10s que més fama tenim, que éran unes decimes dels "Apuros del gramhtich Ilatí".~
14. Sobre la influkncia real de Vicent Garcia durant el segle XIX a Vic, vegeu ROSSICH
1996.

Josep Miracle, tot i que admet que <ral capdevall, viu la seva bpoca i el seu
medi,, s'adhereix a aquesta por que Verdaguer hagués malmenat el seu geni en continuar escrivint poesies satíriques (Miracle 1952: 113).
En altres ocasions, la valoració de la <Recepta)>senzillament no es fa, s'omet com
si no hagués existit. Per exemple, en una antologia de textos juvenils de Verdaguer publicada per l'editorial Barcino l'any 1964 hi trobem poesies amoroses, populars i
religioses, perb cap de les satíriques (Bagué 1964). I encara en articles i publicacions molt recents notem aquest oblit o aquell sentiment reconfortant que produeix
és només un pecat de joventut de Verdaguer.
afirmar que la <<Recepta>>
Segurament el primer a proscriure la <<Recepta*va ser Jaume Collell, que pel seu
compromís amb la Renaixenga se sentia incbmode davant del fet que el poeta del
moviment, mestre en gai saber - q u e a més també era capellh-, hagués conreat la
poesia burlesca d'arrel barroca, aleshores identificada amb el procag Rector de Vallfogona. La primera vegada que Collell es dirigeix a Verdaguer -almenys així ho
explica Collell mateix- és per aconsellar-10que <<esdeixi corre la musa festiva y fasse poesies s8riesn (Collell 1907: R.T. 264). Anys després, Jaume Collell s'afanyava
a donar per acabada aquesta tradició jocosa dient que <<ell[Josep Valldoriola] fou 10
darrer representant de la escola vallfogonina a V i c h ~(Collell 1920: 82).
Perb és Jacint Verdaguer mateix qui ens aporta la prova concloent per admetre
la <<Recepta>>
i aquells altres versos humorístics com una etapa més en la formació del
poeta. Pocs anys després de la publicació de les dkimes de Verdaguer i Garriga, i de
la composició de les obres de Valldoriola, durant la primera trobada a la font del
Desmai, diu:
Veritat és que versos de fer riure han sortit també de nostres
plomes; pera podem dir amb orgull que són ben pochs; y .1 que
més afectat hi siga, no hi és tant que li raque pendre ab 10s altres
la fresca a I'ombra del desmay, y pendre'l y tot per sagell de 1'Esbart si s'en parlava.
Mes, encara queris apleguem sota ses branques, no haurem pas
per assb de regar ab llhgrimes ses arrels cada dia. Benvingut sia
aquell que ho shpiga fer! Per ma part li donaria .I primer setial de
la rodona; perb no conto que haguem vingut només que per assb;
pus per cap de nosaltres ha sigut tant carregós lo viatge de la vida,
que no l'afalagui .I record d'alguna dolga reposada, ni és tant musti l'arbre de l'esdevenidor que nom quedi alguna flor o fulla de
les garlandes que somia veur'hi penjades. (Verdaguer 1879: IV)
Tot i que remarca que ell n'ha escrit pocs, en parla amb normalitat i mostra una
voluntat conciliadora amb la tradició de la poesia burlesca. Verdaguer obre la primera
trobada dels joves de I'Esbart de Vic -símbol d'un nou alb pobtic per a la Renaixenga- admetent sense prejudicis unes obres que representen els seus primers passos com a poeta.
fis clar que, al costat de LIAtlhntidao Canigó, la <<Recepta,>
és un mer divertiment juvenil, perb no per aixb ha de ser oblidada per la crítica, i encara menys censurada, perqub té un valor com a mostra de l'aprenentatge del poeta i com a mani-

festaci6 d'una tradici6 literhria que s'havia mantingut durant gairebe dos segles. Només es tracta d'acceptar aquests versos com a part de la producció de Verdaguer i que
no suposi cap problema el fet que moss2n Jacint Verdaguer, el poeta clau de la Renaixen~a,quan era jove escrivís versos burlescos.
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