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amics i  mestres

Un xic avergonyit, confesso que no
coneixia Antoni Boada. Me’n parlà en
Joan Vilamala, i em recomanà que li fes
una visita. Vaig telefonar-li demanant-
li una entrevista. Em va rebre amb una
amabilitat i confiança com si ens cone-
guéssim de tota la vida. Antoni Boada
col·laborà durant vint-i-cinc anys en el
periòdic Igualada; ha participat amb
les seves comunicacions en algunes As -
semblees Comarcals d’Estudiosos; ha
col·laborat en gairebé totes les Miscell  a     -
nea Aqualatensia editades pel CECI;
pregoner de la Festa de la Farigola de
Prades durant deu anys; fou el compi-
lador del Llibre d’or de Verdaguer; ha
donat conferències sobre el sacerdot-
poeta arreu de Catalunya; ha publicat
Apel·les Mestres, franciscà o descre-
gut?, dins la col·lecció «Episodis de la
història» de l’editorial Dalmau; Contes
d’Ulldocell, amb il·lustracions d’en Bat-
llori Jofre, editades per AUSA; Del Born
a Mercabarna; Cent articles sobre Ver-
daguer; Cent articles, VÀRIA; Llibre
d’homenatge i recordança a Francesc
Boada i Sabater; Fruita, hortalisses i
literatura ; una molt completa biografia
d’Apel·les Mestres, prologada pel doc-
tor Francesc Fontbona; Les dones en la
vida i en l’obra de Verdaguer, i ara té
en vies de publicació un àlbum amb els
dos-cents ex-libris dibuixats per ell.

Antoni Boada és posseïdor d’una
gran biblioteca; però el que més m’im-
pressionà és la seva col·lecció verda-
gueriana: edicions de L’Atlàntida i
Canigó amb dedicatòries autògrafes
del poeta, altres obres de Verdaguer
amb excel·lents relligadures, medalles
i terracotes amb l’efígie de Mossèn
Cinto, infinitat de carpetes amb sepa-
rates, programes, articles, recordato-
ris, postals, segells; la gravació en disc
de l’òpera Canigó, i un altre disc amb
la veu autèntica de Verdaguer. Guarda
totes les fotografies que es coneixen
del poeta, i té fotografiats tots els
carrers i places dedicats a Verdaguer
de tots els pobles de Catalunya. Diaris
i revistes en què col·laborà Mossèn
Cinto, i les dedicades al seu apoteòsic
enterrament. Arxivadors amb dotze-

nes de carpetes ordenades per temes
i per personatges relacionats amb
Verdaguer. Impossible de veure-ho
tot en una sola tarda, de manera que
ja he quedat amb ell de fer-li una
altra visita. 

L’entrevista, a més a més de mera-
vellar-me veient tantes coses interes-
sants, tenia l’objectiu d’aconseguir que
Boada ens fes un article per a LLENGUA
NACIONAL, commemorant el centenari

de la mort de Jacint Verdaguer, el mes
de juny del 2002. M’ha dit que sí; a
més, em farà arribar altres treballs per
a ésser publicats en la nostra revista. I,
per demostrar que no era solament
una promesa, m’ha cedit per a aquest
número el que té per títol Record del
poeta Josep Carner a Catalunya, lligat
en certa manera amb Verdaguer.

Gràcies, senyor Boada; encantat de
conèixer-vos!u
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