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Difusió i recepció de Jacinto Verdaguer 
en el món hispànic1

Tot centenari comporta automàticament un record i moltes vegades també una relectura de
la biografia i l’obra de la personalitat en qüestió, acompanyada de nous plantejaments crítics
i en algun cas de reivindicació. I lògicament per estudiar un autor hom ha de seguir una
metodologia i uns criteris. En aquest cas, hom emprarà una de les línies metodològiques en
voga en els ambients universitaris: la teoria de la recepció,2 l’aplicació de la qual ha produït
ja bons fruits.3 La recepció es pot donar de moltes formes: recepció en els lectors, en la premsa,
en el món editorial, en les institucions, en persones importants, etc. I moltes vegades 
apareixen identificats amb aquests elements els anomenats agents difusors que ajuden a
potenciar i a incrementar el grau de receptivitat. En aquesta ocasió es tracta de Jacint
Verdaguer, l’escriptor nascut a Folgueroles l’any 1845 i mort a Vil·la Joana (Vallvidrera,
Barcelona) l’any 1902. Per tant, som al centenari del seu traspàs, circumstància apropiada
per tornar a parlar i a escriure sobre ell i analitzar la seva projecció. Cal reconèixer de bell
antuvi que el contingut del títol és amplíssim i en conseqüència només es poden apuntar
alguns aspectes (molts dels quals desenvolupats a fons donarien quasi per a una tesi docto-
ral) i per força s’ha de presentar de forma sintètica i comprimida. Hom podria dir que
Verdaguer constitueix com una mena de constel·lació amb nombrosos punts de llum que
ajuden a entendre més i millor la seva vida i obra.

Doncs bé, hom ja està en condicions d’anunciar —a manera quasi de llistat de catàleg—
les possibilitats que ofereix la difusió i recepció de mossèn Cinto en l’àmbit hispànic i hispa-
noamericà, com si d’una constel·lació es tractés. Els punts de llum d’aquesta constel·lació ver-
dagueriana són, entre altres, els següents: les traduccions; les publicacions periòdiques; les
influències en determinats autors; l’opinió, els judicis i els comentaris de personalitats; el 
tractament en obres —per exemple, històries de la literatura—; els homenatges o projectes
d’homenatge; la correspondència epistolar; pròlegs; les noves tecnologies, els estudis sistemà-
tics; etc., tots tan imbricats i implicats entre si que moltes vegades no es poden destriar. Amb
tot, ací s’exposaran per separat per imperatius del fil conductor de l’article. Abans de tractar
cada un d’aquests punts, dues precisions a tall d’anècdota; d’una banda, la figura de Verdaguer
aparegué, com se sap, en els bitllets de cinc-centes pessetes i això va poder contribuir a popu-
laritzar la seva imatge arreu; i de l’altra —simple curiositat— el seu nom figura només a la
llista de carrers de dues ciutats castellanes importants de l’Estat espanyol, al marge de les cata-
lanes: Madrid i Alcalà d’Henares.4 En un altre ordre de coses també El Escorial, on hi havia
frares agustins, és un punt de llum.5

Anem a pams. El tema de les traduccions castellanes és un dels més importants perquè
alhora actua com a agent difusor i com a factor de recepció i generador de comentaris i 

1. No entro a definir què s’entén per àmbit hispànic i per àmbit hispanoamericà. Només he tingut en compte la projecció a la resta
de l’Estat espanyol, als països de l’Amèrica de parla castellana i a Filipines. 
2. A. Mayoral (coord.), Estética de la recepción (Madrid: Arco Libros, 1987); L. A. Acosta, El lector y la obra (Madrid: Gredos, 1889);
H. R. Jauss, Teoria de la recepció literària (Barcelona: Barcanova, 1991). 
3. A. Camps, La recepció de Gabriele d’Annunzio a Catalunya (Barcelona: Curial-Abadia de Montserrat, 1996); M. Siguan, La recep-
ción de Ibsen y Hauptmann en el modernismo catalán (Barcelona: PPU, 1990).
4. Apareix en el llistat de correus d’Alcalà amb el cognom «Berdaguer» (dades actualitzades l’any 2000!). 
5. Els monjos d’El Escorial junt amb el bisbe de Madrid, J. M. Cos y Macho, tingueren un paper important en un punt concret de
la biografia de Verdaguer. Vegeu bibliografia a les notes 57 i 58.
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6. A. Palau i Dolcet, Manual del librero hispanoamericano, vol. XXVI. L. Guarner, Boletín de la Real Academia Española, XXIV,
1945, p. 397-407. 150 aniversari Jacint Verdaguer (1845- 1995) (Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1995).
7. El Liceo, 2 i 9-II-1879. Hom la trobarà a l’Anuari verdaguerià 1989, p. 212-218. La informació és complementada amb el contin-
gut de les pàgines 77-82 de la Nadala 1977.
8. Núm. 21-22, 1882, p. 331-340. Hi apareixen també fagments traduïts.
9. Exemples concrets que hom pot aportar són: Vida Galante (20-VI-1902); «El hilador de oro»; La esfera (maig 1917); «Balada de
Mallorca», traduïda per M. de Palau; vegeu, a més, n. 11. 
10. A dos vientos (Barcelona: Librería L’Avenç, 1892).
11. La Estafeta Literaria, núm. 25, 25-IV-1945, p. 17.
12. CSIC, Madrid, 1968, 4 vol. Són: La Correspondencia de España (30-IX-1879, 7-IX-95, 2-XI-95); La Época (27-III-84; 7-VII-84,
15-I-86 i 13-II-98); El Imparcial (8-VIII-95 i 14-XII-98); La Iberia (2 i 7-XI-95). Aquesta mostra no és del tot fiable ja que cal afe-
gir l’article de Menéndez Pelayo publicat a El Fénix i els apareguts a La Mañana (15-VII-1877), a El Globo (10-III-1886) i a Los Lunes
de El Imparcial (10-XII-1888). No he localitzat el de Perés a Los Lunes de El Imparcial.
13. Dies 11-14 de juny. A l’edició del primer dia s’inclou l’article de M. de Cavia. També La Época dels dies 11, 12 i 13 fa una ampla cober-
tura de la notícia. A l’edició del dia 11 apareix un article signat per Zeda. Segur que els altres diaris de la capital també n’informaren. 
14. El Porvenir, El Progreso, ambdós del 12-VI; El Noticiero Sevillano i El Liberal el dia 11-VI.
15. 11-VI i 12-VI, respectivament.
16. 13, 15 i 16 de juny. En aquesta edició, Emilio Ferrari publica un poema intitulat «En la muerte de Verdaguer», els últims quatre
versos del qual diuen: «Por eso eres tan grande entre otros cientos, / de quien la fama ensalzará los nombres; / porque hiciste del arte
un instrumento / del bien y la verdad entre los hombres.» 
17. 9-VII-1906, 28-III, 19-VI, 31-X i 25-XI-1907. En aquest darrer hom llegeix: «Lápida á Verdaguer. En Folgarolas (Barcelona) ha
sido erigida, en la casa donde nació Verdaguer, una lápida conmemorativa de los triunfos del ilustre poeta.»

judicis. Sortosament hom disposa de repertoris on figuren les obres traduïdes al castellà.
Només cal consultar-los.6 Atès, però, que és impossible comentar cada una de les traduccions,
cal precisar el següent: 1. La traducció de L’Atlàntida de M. de Palau generà un article nega-
tiu de M. de Revilla.7 2. F. Díaz Carmona, el traductor de Canigó, publica ell mateix un
comentari crític entorn a Idil·lis i cants místics a Ciencia Cristiana.8 3. Per acompanyar articles
hi ha revistes que inclouen textos traduïts al castellà bo i aprofitant les traduccions que ja cir-
culaven o fent-les de nou.9 4. A part de les conegudes, hom ha de fixar-se en altres que pel seu
fragmentarisme o per altres peculiaritats no s’esmenten tan sovint. Heus ací dos casos: el del
cubà Ramón Domingo Perés, que en un article reprodueix en prosa fragments de Canigó10 i
la traducció de «Sota la reixa» feta per Gerardo Diego.11

Quant al ressò de Verdaguer a la premsa castellana són moltes les coses que se’n poden dir,
però només se n’insinuen uns breus tastos. És interessant resseguir els comentaris sorgits a diferents
indrets de l’Estat per algun episodi biogràfic o literari de mossèn Cinto, per alguna commemo-
ració, tasca, tanmateix, més pròpia d’una rigorosa monografia. Per l’obra Veinticuatro diarios
Madrid 1830-190012 hom sap que a Madrid, abans d’acabar el segle XIX, diversos diaris parlaren
del poeta català. D’altra banda, i a propòsit de la seva mort, molts rotatius n’informaren. Com a
mostra simbòlica heus ací una breu antologia de notícies periodístiques d’algunes ciutats: Madrid,
El Imparcial.13 A Sevilla els quatre rotatius14 de l’època recullen la notícia de forma destacada a pri-
mera plana. De tots ells El Liberal és el més explícit segons demostra el text següent:

«Ha fallecido en la finca de Vallvidrera Mosén J. V. El Papa le envió su bendición. La preciosa vida
del insigne poeta, el único gran poeta épico que nos quedaba, mosén J. V., ha cedido al fin a las dolen-
cias físicas y a las quizá mucho más graves dolencias morales. Además de estos dos soberbios poemas, ha
producido oda A Barcelona, de la cual hizo el ayuntamiento de la Ciudad Condal una numerosa tira-
da [...]. El mejor tributo que podrían rendir a la memoria del autor de La Atlàntida sus paisanos y
admiradores sería una versión de sus obras todas al castellano, hecha por un poeta también, en quien
no dominara el exclusivismo regionalista [...]. Verdaguer es una gloria nacional e importa que la
nación no ignore que esa gloria ha existido y se complazca en popularizarla y enaltecerla.»

A Burgos, El Diario de Burgos i El Castellano15 dediquen un article necrològic a la primera
plana; a Salamanca, El Adelanto, únic diari de l’època, dóna també la notícia del traspàs i en
parla durant tres dies.16 A Lleó, al Diario de León hom troba el nom de Verdaguer uns quants
anys més tard i hi publiquen poemes seus.17 Sense deixar encara les publicacions periòdiques,
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mereixen un esment especial aquelles revistes que pel seu tarannà o per la seva ideologia, dedi-
quen espai a la figura de mossèn Cinto. Com són moltes i variades,18 només cito alguns casos
interessants: per exemple, la Revista Blanca que en un número de l’any 1902 publica diversos
articles amb signatures de gent prou significativa del moment.19 O revistes de caire general
com Blanco y Negro20 o Raza Española, que en parla a propòsit de la inauguració a Barcelona
del monument a mossèn Cinto,21 o Pórtico, amb un article d’interès signat per un catedràtic
d’universitat.22 I cal no oblidar revistes que publicades en castellà a Barcelona ajudaren a
difondre el nom i l’obra del poeta osonenc, com ara La Hormiga de Oro23 o La Ilustración
Artística, i tampoc s’han d’obviar revistes de caràcter religiós.24

Un altre punt de llum és el que es podria anomenar recepció literària de Verdaguer en escrip-
tors castellans. A banda de la traducció esmentada de G. Diego, té prou valor el paral·lelisme
entre el nostre autor i el protagonista —Nazarín— d’una novel·la de B. Pérez Galdós del mateix
nom. El tema ha estat ja estudiat i remeto a dos articles que tracten en profunditat la qüestió.25

I també, en aquest cas en un terreny més hipotètic, hi pot haver certa influència d’un poema
verdaguerià («La Plana de Vic. A l’esbart de sos poetes») en el poema «A José María Palacio» 

18. És totalment impossible citar-les totes. Només n’esmento algunes: Alrededor del Mundo (26-VII-1930); Árbor (núm. 89, maig
1953), La Esfera (maig 1917 i 4-X-1919); Letras (núm. 90, gener 1945); Liceo (núm. 84, agost 1952), Nuevo Mundo, etc.
19. És conegut el tarannà àcrata d’aquesta revista. Doncs bé, li dedica 32 planes amb articles signats, entre d’altres, per Jaume Brossa,
J. Pérez-Jorba, I. Iglesias, E. Canibell, Federico Urales.
20. En el núm. 564 (22-II-1902) relata la mort del poeta i inclou un article de D. Pérez, el qual escriu un altre al núm. 573 del 26-IV-1902.
21. Núm. 65-66, 1924, p. 39-44. La revista porta com a subtítol Revista de España y América.
22. M. Muñoz Cortés, Meditaciones novicias sobre la lírica de Verdaguer, núm. 1, 1945, p. 11-12. 
23. Hom pot consultar, per exemple, els núm. 31, del 30-VII-1887, i 10, primera setmana de març de 1886.
24. Ecclesia, 3-XI-1945 i 8-VI-1946; Verdad y Vida (juliol-setembre de 1944); Razón y Fe (maig de 1953 i juliol-agost 1953); La
Ciudad de Dios (gener-abril de 1953); Estrella de Mar (núm. 537, 9-VI-1945), Miriam (vegeu n. 48).
25. W. T. Pattisson, «Verdaguer y Nazarín», dins Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 250-252, octubre 1970 - gener 1971, p. 537-
545; i L. M. Boo, «Una nota acerca de Verdaguer y Nazarín», dins Anales Galdosianos, 1978, p. 99-100.

Edició castellana de L’Atlàntida, 
a càrrec d’Editorial Iberoamericana (1907)
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d’A. Machado, segons comentava el malaurat professor Antoni Comas. Almenys, si non è vero è
ben trovato atès que hi ha coincidències temàtiques, tècniques i estilístiques.

Un aspecte que cobreix un ampli espectre és el dels comentaris crítics i judicis sobre mos-
sèn Cinto formulats per personalitats de les lletres castellanes. En aquest cas, obren el ventall
per ordre cronològic tres figures del segle XIX: Francisco Tubino, M. Menéndez y Pelayo i el
P. Francisco Blanco García. El primer, en la seva Historia del renacimiento literario contempo-
ráneo de Cataluña, Baleares y Valencia, diu, entre altres coses:

«La aparición en 1879 de L’Atlàntida, parto del fecundo y brillante ingenio del poeta vicense D.
Jacinto Verdaguer, a quien estuvo reservado el dotar a su provincia y a España de una epopeya en
lengua catalana, verdadera obra de inspiración, sentimiento y gusto literario [...] L’Atlàntida es
cual concepción gigantesca de una imaginación poderosa, que a manera de catarata poética, brota
desde los senos más recónditos de la sensibilidad, para llenar de asombro al espectador con la exube-
rancia de sus creaciones, la brillantez de las figuras y la riqueza de color y vida que las acompaña.»26

De Menéndez y Pelayo només cal recordar dos textos tot sovint reproduïts. La seva carta del
25-I-188627 i els elogis que proclama en el seu discurs d’ingrés a la Real Academia de la
Lengua l’any 1881.28 I de P. Blanco s’ha de destacar que en el volum dedicat a les literatures
regionals de la seva obra La literatura española en el siglo XIX consagra pàgines senceres a estu-
diar la figura de mossèn Cinto. Heus-ne ací uns paràgrafs:29 

«Verdaguer como Víctor Hugo y muy pocos más entre los autores modernos, tiene el arranque
espontáneo y la grandeza monumental de los épicos primitivos; y recuerda a Homero, a los 
poetas del Indostán, a los videntes de la Biblia, desde David hasta el águila de Patmos y quizá
también a Dante y a Milton [...]. La comunicación inmediata y efusiva con la naturaleza, la
costumbre de vivir entre grandes perspectivas, primero en las montañas patrias y después en el seno
de los mares, templaron el alma de Verdaguer, comunicándole el bravío y osado vuelo con que se
sostiene en la región donde flotan las nubes y se enciende el rayo [...]. Y como si no bastaran las
excelencias propiamente artísticas, posee además L’Atlàntida títulos incontrovertibles para que se
la considere y trate con la veneración, debida a un monumento filológico. Casi parece que
Verdaguer, no satisfecho con haber resucitado un continente, trató de resucitar una lengua [...].
Coloquemos a Verdaguer en primera línea entre los poetas catalanes, y al nivel de los mejores de
España y aun de Europa.»

D’un pèl abans, són força interessants pels punts de vista contrastats les opinions reflectides
pels crítics castellans o els catalans en llengua castellana. Així, cal recordar els noms de Manuel
de Revilla, Josep Yxart i J. Sardà.30 I també convé tornar a reprendre la figura de B. Pérez
Galdós, del qual, per cert, és conegut el seu anticlericalisme. Gràcies a les Memòries literàries
de Narcís Oller hom sap de l’interès de l’escriptor canari per conèixer personalment el poeta
català, del qual comenta:31

«Varón recto y puro fue Verdaguer, raro ejemplo de la perfecta fusión entre el hombre y el artista,
modelo de sacerdotes, gran poeta sin otro modelo que Cristo. Imitador de Cristo en la moral y en
la poesía ha sido el último o el más visible de sus discípulos. En Barcelona y en Madrid le vimos

26. Madrid, 1880, p. 492 i 666.
27. Boletín Biblioteca Menéndez Pelayo, XXIX, 1953, p. 90-92.
28. Obres Completes, 5a ed., 1974, p. 94.
29. Madrid, 1894, 3a ed., vol. III, p. 129 i 137.
30. Pel que fa a Revilla vegeu la n. 7. Els comentaris d’Yxart es troben a El año pasado (1886, p. 49-59 i 317-328; 1888, p. 292-
295, i 1890, p. 63-65). Sardà publicà una crítica de L’Atlàntida a La Academia, 7 i 15-XI i 7 i 23-XII de l’any 1878. 
31. Esmento el treball de W. T. Pattisson (n. 25), p. 541.
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con la cruz a cuestas, y aspiramos la inefable fragancia de sus Flores del calvario. Hoy le glorifica
Barcelona, España entera, sin que puedan impedirlo sus perseguidores Anás y Caifàs.»

D’altra banda, un crític encara avui poc estudiat, R. D. Perés, té treballs plens d’interès.32

També en el tombant de segle apareixen altres veus prou autoritzades que defineixen en poques
paraules la figura de Verdaguer en diferents moments. Heus-ne ací un petit recull, Miguel de
Unamuno opina el següent: 

«Al gran Verdaguer le encuentro muy a menudo castellanizado; me recuerda a Zorrilla. En su
Canigó hay pompas descriptivas con su puntita de moderado gongorismo, que no me parecen
genuinamente catalanas [...]. El poeta más grande que ha tenido España en todo el siglo pasado
y uno de los más grandes de los verdaderamente grandes en todos los siglos y todas las tierras, un
poeta al que puede llamársele con ese nombre tan desprestigiado por tan a tontas y a locas prodi-
gado, como es el nombre de genio, Mosén Jacinto Verdaguer, el del arpa dulcísima y a la vez robus-
ta, de cien cuerdas...» 33

Fins i tot alimenta el desig de traduir-li «L’arpa» segons confessa al seu amic Joan Maragall.34

Azorín també hi diu la seva en tres articles curts, però significatius.35 Manuel Machado com-
para l’espontaneïtat, la senzillesa i la dolçor poètiques amb les del Lope de les Rimas Sacras.36

A més, dos poetes castellans del grup anomenat del 27, V. Aleixandre i de G. Diego,37 mani-
festen el seu parer. El primer diu, entre altres coses:

«Es un gozo proclamarse uno más en la legión de los que sienten viva la gloria de Verdaguer. Para
mí también Mosén Jacinto es el más alto, el único poeta épico moderno, no sólo de Cataluña, sino
de España entera.»

Mentre que el segon proclama:

«Verdaguer —no hay que olvidarlo— fue el poeta trasatlántico, el poeta del Atlántico, de la
Atlántida y de la Trasatlántica. Y así, su épica, por ser a la vez tan profundamente lírica es, con
la de Camoens, la más inspirada de la total península ibérica.»

Les opinions d’aquests literats castellans, i sense solució de continuïtat, permeten analitzar un
altre punt de llum que pot haver ajudat molt a difondre la figura del poeta de Folgueroles. El
seu perfil humà i la seva producció literària han estat inclosos, amb més o menys extensió, a
enciclopèdies (començant per l’Enciclopedia Universal Ilustrada, la Espasa), a històries de 
la literatura española o a històries de la literatura universal i també a diccionaris de literatura
a la segona meitat del segle XX.38 Amb tota seguretat això ha contribuït a incrementar la recep-
ció en els ambients escolars i acadèmics d’àmbit castellà. 

32. «Verdaguer» A dos vientos; «Mi Jacinto Verdaguer», dins Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, XVIII, I, 1945, p. 29-39;
Verdaguer y la evolución poética catalana (Barcelona: Imp. Casa Caridad, 1913) i «La poesía de Jacinto Verdaguer», dins Boletín de la
Real Academia Española, XXIV, setembre - desembre, 1945, p. 369-386. 
33. Vida Literaria, 11-II-1899 (OC, III, p. 1.295) i La Nación, 16-XII-1916 (OC, III, p. 1.300).
34. En una carta del 6 de juny de l’any 1900.
35. «Los poetas», dins Andando y pensando (Espasa-Calpe: col. Austral, núm. 1.257, Madrid, 1959) 2a ed., p. 84-88; «Verdaguer», dins
Ejercicios de castellano (Madrid: Biblioteca Nueva, 1960), p. 139-196, i Varios hombres y una mujer (Barcelona: Aedos, 1962), p. 153-
158.
36. La Estafeta Literaria, núm. 25, 1945, p. 17.
37. Els dos comentaris estan publicats també a La Estafeta Literaria, núm. 23, 1945, p. 16 i 17. Val la pena, a més, llegir l’article d’I.
Cònsul a La Vanguardia del dia 20-X-1987, p. 56.
38. Á. del Rio, Historia de la literatura española (Nova York: 1948) II, p. 396-398; E. González López, Historia de la literatura espa-
ñola. La Edad Moderna (Nova York, 1965), cap. L; Diccionario de literatura universal, Ediciones Generales (Madrid: Anaya, 1985),
p. 630-631; Diccionario Oxford de literatura española e hispanoamericana (Barcelona: Crítica, 1984), p. 829.
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En aquesta breu ullada als diferents aspectes que integren tota una recepció és obligada
una referència a les iniciatives de dues institucions de Madrid: la Real Academia i L’Ateneu.
Quant a la primera, hom pot constatar gràcies a la correspondència del P. Miguélez amb
Antonio Maura incloses en el llibre de P. Manuel Monjas39 el seu interès per endegar des de
Madrid una edició bilingüe de les obres verdaguerianes, implicant-lo en el projecte no com a
polític sinó com a literat i acadèmic. Dissortadament, la idea no prosperà. Respecte de
l’Ateneu de Madrid, també en el seu moment va haver-hi una iniciativa semblant que tam-
poc es concretà: ho explica el P. Monjas.40 Per aquest motiu es justifiquen els mots de l’assa-
gista mallorquí Lorenzo Riber quan afirma literalment:41

«Nada menos que una semana entera va a consagrar el Ateneo de Madrid, que en vida le quedó
en deuda de un homenaje, a la conmemoración del primer cincuentenario de la desaparición del
poeta Jacinto Verdaguer.»

Tanmateix, en aquesta ullada als homenatges cal referir-se al que va fer a Madrid el Círculo
Catalán amb motiu de la inauguració d’un monument42 i a València l’any 1945 concretat en la
publicació de Mediterráneo.43 Així, i encara que sigui de forma disseminada, dispersa i incom-
pleta van apareixent en l’horitzó diferents indrets de l’Estat espanyol44 on poc o molt el nom de
Verdaguer ha estat objecte d’atenció i, en conseqüència, ha ressonat i s’ha projectat al llarg del
segle XX i no solament amb motiu de la mort. A part de Madrid i de València, i ja per tancar
aquest punt, convé encara afegir-hi que dues revistes de Saragossa publicaren treballs45 i que no
fa gaire un jurista gallec establí punts de contacte entre Rosalía de Castro, la poetessa emblemà-
tica de Galícia, i mossèn Cinto46 al marge que abans ja unes breus pàgines47 de R. Otero Pedrayo
al·ludeixen a Verdaguer. A Sevilla una revista, a part de la premsa diària ja esmentada, fou l’en-
carregada també de donar a conèixer el poeta48 a propòsit del tema dels goigs. En una prestigio-
sa publicació salmantina aparegué un treball de P. Bohigas.49 A Canàries un article de J. Miracle
de l’any 1960 fou el millor ambaixador de Verdaguer a les illes Afortunades.50

Un altre punt de llum que permet establir lligams de relació entre Verdaguer i el món hispà-
nic és la correspondència. Publicats ja onze volums51 es tracta d’anar repassant les cartes de l’es-
criptor osonenc a intel·lectuals castellans o viceversa. Una mostra àmplia són les de P. Miguélez;52

39. Documentos inéditos acerca de Mossén Jacinto Verdaguer. Su amistad con los agustinos de El Escorial (Madrid: Editora Nacional,
1952), p. 280-293.
40. Op. cit, p. 181 i s.
41. Verdaguer poeta épico (Madrid: Ateneo, col. O Crece o Muere, Madrid, 1952) p. 7. 
42. Vegeu el Boletín informativo del Círculo Catalán de Madrid d’agost de 1961.
43. Porta com a subtítol Guión de literatura i conté 167 pàgines, totes destinades a Verdaguer.
44. Queda molt per esbrinar en aquest camp. Per descomptat que es publicaren coses a València (Las Provincias del 31-XII-1885 al
17-I-1886); a Palma (Museo Balear de Historia, Literatura, Ciencias y Artes, 15-VIII-1886). La recerca queda oberta per a moltes
altres ciutats i comunitats autònomes.
45. Pirineos, J. M. Castro y Calvo, «Verdaguer, poeta pirenaico», I, gener-juny de 1945, p. 29-61. I una altra escrita en llatí Palaestra
latina. I segur que la premsa diària en comentà la mort l’any 1902. 
46. M. Castro Fernández, Rosalía de Castro y Jacinto Verdaguer, visión comparada. (Barcelona, Reial Academia de Doctors, 1997).
47. Por os vientos de saudade, p. 46-48. 
48. Miriam, setembre, núm. 71, octubre 1860, p. 235-242.
49. Acta Salmaticencia, X, 1956, p. 267-287 («L’Atlántida, Colón y América en la obra de Verdaguer»).
50. «El Atlántico, La Atlántida y Verdaguer», dins Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 6, 1960, p. 327-408. Abans, però, ja, amb
motiu del traspàs del poeta, havien aparegut informacions a la nombrosa premsa canària del moment: El Atlántico, 14-VI; Las
Efemérides 11-14-VI; España, 11, 13 i 14-VI; Unión Liberal 11, 13, 14, 17 i 19-VI; El Diario de Las Palmas, 13, 14 i 17-VI (amb un
article necrològic signat per Jordé, qui escriu en el darrer paràgraf: «Ha muerto mosen Jacinto Verdaguer después de conquistar la inmor-
talidad. Santifiquemos su memoria, pues los fulgores de su genio iluminan a Cataluña y se reflejan, con la infinita melancolía de una pues-
ta de sol, sobre los horizontes De toda España en este triste declinar de la Patria…»; El Telégrafo sin Hilos, 25-VI, edició en la qual José
Batllori i Lorenzo escriu un llarg comentari que acaba tot reproduint en castellà i català el fragment del cant IX de L’Atlàntida inti-
tulat «La Veu del Teide».
51. Epistolari de Jacint Verdaguer (Barcelona: Editorial Barcino, 1959-1993), 11 vol.
52. N’hi ha d’incloses en el llibre del P. Monjas i també les transcrites a l’obra del P. B. de Rubí, La última hora de la tragedia. Hacía
una revisión del caso Verdaguer (Madrid: Ed. Franciscana, 1958). Hi figura com a apèndix «El calvario de un poeta» precisament del
P. Miguélez, p. 121-179. 
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les creuades entre Verdaguer i Menéndez y Pelayo53 i, sobretot, amb altres corresponsals, dels quals
només esmento per raons d’espai F. Díaz Carmona i el Conde de Cedillo. Heus ací, a tall de mos-
tra, uns paràgrafs de tres cartes de 1883 de F. Díaz Carmona, on hom pot seguir la història de la
traducció de L’Atlàntida. Primera carta del 12-I-1883:

«La publicación del libro me ofrece hoy serias dificultades. Yo quisiera hacer una edición bonita,
lujosa si fuera posible, y francamente hablándole, no puedo, ni me atrevo.»

A la carta següent, del 28-II-1883, li comunica que ha pres la decisió de publicar la traduc-
ció. Aquestes són les seves paraules: 

«Me decidí al fin a publicar la traducción, empleando para ello un medio que me ha parecido con-
veniente, o sea, el insertarla en La Ciencia Cristiana! Y hacer luego una tirada especial.»

I a la tercera, del 24-VI-1883, li diu:

«He corregido las últimas pruebas de L’Atlàntida. Se las enviaré a V. a seguida para que tenién-
dolas completas pueda escribir esas cuatro letras, que poner al frente de la edición. Va a resultar un
volumen reducido; veremos si con el prólogo y las notas sale un poco más abultado.»54

I la reproducció d’un paràgraf d’una carta del Conde de Cedillo, on queda perfectament pale-
sa la recepció de l’obra verdagueriana en qui fou un dels seus traductors, posa punt i final a
l’aspecte epistolar. En una carta del 12-XI-1896 escriu:

53. Vegeu n. 27.
54. Volum IV, cartes núm. 327, 336 i 355.

Portada de la revista 
Montserrat en Manila (1901)
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«Dispense V. la molestia que quizá le proporciona quien sólo cuenta como títulos para dirigirse a
V. su afición a las bellas letras y su admiración al español y cristiano ingenio creador de La
Atlàntida, de Canigó.»55

Lligat amb les traduccions i amb la correspondència hi ha també els pròlegs, no ja tant com
a planes presentadores d’una obra concreta sinó com a breus estudis reveladors de l’interès del
prologuista vers l’obra de mossèn Cinto. En aquest cas és bo esmentar les seixanta-dues pàgi-
nes introductòries a la traducció de L’Atlàntida feta per Díaz Carmona, i els mots preliminars
(pàgines XI-XX) del Conde de Cedillo. Aquest comenta a la pàgina XIX:

«Sea esta mi versión de Canigó el testimonio de afecto y simpatía de un escritor castellano hacia
la literatura catalana, literatura gloriosa, hermana de la nuestra y genuinamente española, de cuyo
feliz renacimiento —tengólo por seguro— sólo bien andanzas puede prometerse esta amada patria
común que se llama España. Séalo también de admiración a Verdaguer, de cuyo poderoso genio
creador aún esperan mucho las letras.»

Fins ací a grans trets els diferents punt de llum en l’àmbit hispànic. Encara hom compta amb
altres agents difusors prou potents. Només cal pensar en dos: en primer lloc, el tractament a
les noves tecnologies (mossèn Cinto ja ha arribat a Internet i a Encarta, l’enciclopèdia en CD,
del segle XXI), i en segon lloc, tota la força expansiva que tingué el fet d’haver musicat56

Manuel de Falla i Antoni Massana algunes de les creacions verdaguerianes. Per tancar aquest
bloc no és sobrer recordar que en castellà no hi ha gaires estudis sistemàtics i complets, i enca-
ra els que hi ha se centren en un aspecte biogràfic concret, conegut per tothom,57 que lliga amb
un punt de llum de gran abast en la vida i l’obra del capellà vigatà, només apuntat ací per
raons d’espai: el paper tan transcendental que tingueren els monjos agustins d’El Escorial.
Potser ho resumeix prou bé el P. A. C. Vega:

«La gloria de Jacinto Verdaguer brilla hoy con destellos soberanos. Su obra, llena de orgullo y honor
no sólo a Cataluña sino a España entera. Algo en ella, podemos decirlo con satisfacción cabe a
Castilla y a los Agustinos de El Escorial, que se han sentido siempre y sienten ufanos de ello, como
religiosos y españoles.»58 

I tot canviant de continent, com es rep i com es difon Jacinto Verdaguer a altres terres de parla
castellana o de tradició cultural hispana? D’entrada, es poden formular quatre consideracions
generals no exemptes d’alguna sorpresa. Primera, no es pot oblidar que Verdaguer anà a Cuba
i s’hi estigué un temps. Segona, la dificultat per consultar fonts, ja que es difícil d’accedir a la
premsa hispanoamericana per la llunyania geogràfica. Tercera, que, malgrat aquesta dificultat,
hom disposa de prou material per reconstruir parcialment aquesta projecció. Quarta, gran part
de la incidència verdagueriana al nou continent es deu a catalans emigrats per una raó o altra
—especialment polítiques i ideològiques amb motiu d’una guerra incivil—, que allà promo-

55. Volum X, carta 1.253.
56. Vegeu A. Campoamor, Manuel de Falla, Madrid, 1976 (sobretot p. 153 i s.); J. Pahissa, Vida y obra de Manuel de Falla (Buenos
Aires: Ricordi Americana, 1956), p. 156 i s.; Arte y Letras, núm. 10, 15-VIII-1943; no em resisteixo a reproduir el fragment d’un par-
lament de Tomàs Carreras i Artau pronunciat l’any 1946: «[...] hacemos votos por que sea pronto un hecho el estreno en Barcelona
del esperado poema musical L’Atlàntida del autor de Jardines de España. Cuando llegue ese venturoso día, los nombres de Jacinto
Verdaguer y Manuel de Falla quedarán unidos indisolublemente para siempre en torno al gran poema L’Atlàntida, el cual, como ha
dicho un alto poeta, significa el nacimiento geológico de Hispania, madre prolífica de pueblos y naciones.»
Vegeu, a més: Arte y Letras, 15-VIII-1943, p. 18, i X. Aviñoa, «L’Atlàntida en la música», dins Anuari Verdaguer 1986, (Barcelona:
1987), p. 171-181. Per al Canigó: La Estafeta Literaria, núm. 276, 1963, p. 28 X. 
57. A part dels esmentats del P. Monjas i del P. B. Rubí, vegeu: J. Pabón, El drama de mosén Jacinto (Barcelona: Alphas, 1952), i 
S. Juan Arbó, La vida trágica de mosén Jacinto Verdaguer, (Barcelona: Planeta, 1970) (trad. castellana d’una obra anterior en català).
58. «De nuevo Jacinto Verdaguer», dins La Ciudad de Dios, CLXII, núm. 4, octubre-desembre de 1959, p. 665.



gueren revistes, homenatges, etc. Anem a les sorpreses: primera, l’any 1877 apareix una edició
de L’Atlàntida a l’Argentina.59 Segona, Galdós publicà al diari de Buenos Aires La Prensa un
article a hores d’ara no localitzat. Tercera, en una revista cubana escolar de Guanabacoa es parla
de mossèn Cinto i es diu que allà redactà L’Atlàntida.60 Coses més explicables són la presència
a diferents països de parla castellana —com Argentina, Costa Rica, Cuba, Mèxic, República
Dominicana i Xile— de colònies de catalans i la publicació de revistes en català61 que dediquen
edicions senceres i/o pàgines soltes a la figura de l’escriptor osonenc. En un altre ordre de coses,
són ressenyables la traducció de la «Balada de Mallorca» que féu el poeta argentí Germán
Berdiales;62 les conferències de J. Fernández Güell a Costa Rica l’any 191463 i de Diego Ruiz a
la Casa de Amèrica de Barcelona64 el 10-I-1913, i els mots del poeta nicaragüenc Rubén Darío:

«El padre Verdaguer apenas logra llamar la atención con su último libro de Jesús; vive al reflejo de
La Atlàntida, al rumor de Canigó [...]. Los catalanes tienen buenos poetas, desde su padre
Verdaguer, el de L’Atlàntida.»65

Fins i tot, el nom de mossèn Cinto arribà a Filipines; a Manila a les darreries del segle XIX,
hom hi troba dues dades, si més no curioses.66

Per acabar, aquest article per al catàleg d’una exposició verdagueriana ha esdevingut 
—capgirant els mots, si es permet un joc de paraules— l’exposició d’un catàleg verdaguerià,
entès com a punts de llum d’una constel·lació que brilla a Catalunya, al món hispànic i al
món hispanomericà. Només dos últims suggeriments:

1. Caldria estudiar com incideix el món hispànic (amb els seus punts de llum: Amèrica,
tradició literària castellana, etc.) en la constel·lació verdagueriana.67

2. Cal evitar que aquesta lluminària pateixi intermitències i apagades, perquè així Jacinto
Verdaguer, mossèn Cinto, seguirà sent una figura cabdal de les lletres catalanes, espanyoles,
europees i universals sense necessitat de commemoracions.

CARLES BASTONS
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59. La primera edició de L’Atlàntida, obra dels catalans d’Amèrica. Catalunya. Buenos Aires, 1995.
60. Ecos guanabacoenses, núm. 8, 1953. També s’hi publicava Nova Catalunya (vegeu: gener-març 1954, p. 10). I també sembla ser
que la publicació La Prueba l’any 1907 (p. 49-52) va inserir fragments de L’Atlàntida i de Canigó.
61. Mèxic: Pont Blau, treball de M. Durán (15-X-1952, p. 8-20); R. Xuriguera (núm. 15, 1954, p. 2-4) i Lletres (núm. 6, 1945). 
Xile: «Homenaje a la memoria de Mossen Jacinto Verdaguer», Santiago de Xile: Centre català, 26-VII-1913, i del mateix any
Germanor, núm. 17 de l’1-VI, dedicat a mossèn Cinto.
Argentina: Ressorgiment (núm. 431, juny 1952) i Catalunya (1995). 
República Dominicana: Boletín Cultural, revista de la delegació espanyola. Esmento d’I. Cònsul (vegeu n. 37).
62. J. Pahissa, op. cit., p. 168-169.
63. Publicada l’any 1915, per l’imprenta Alsina de S. José de Costa Rica. 
64. La idea y el sentimiento de América en la obra de Jacinto Verdaguer, editada després per A. López.
65. España Contemporánea (edició d’A. Vilanova) (Barcelona: Editorial Lumen), p. 39 i 204.
66. El número 8, de 8-I-1901, de la revista Montserrat en Manila parla de mossèn Cinto. Abans, l’any 1888 havia aparegut una tra-
ducció del poema oda «A Barcelona» feta per F. Mas y Utzet, Imp. Oceanía Española. Dit sigui de passada, C. J. Cela empra uns 
versos d’aquest poema al pròleg de Barcelona (Barcelona, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, 1976) als qui segueix el
text següent: «No se sabe bien que Mosén Cinto, pese a ser duro de tobillo, escalara el Montjuic, pero en todo caso, quedaron ahí sus
versos cantando, heroicos y elegíacos a la gran Barcelona.». 
67. Bonic tema de recerca obert a qualsevol investigador de qualsevol país.

Nota Final: Desitjo que quedi constància escrita del meu sincer i cordial agraïment, per diversos motius, en l’elaboració d’aquest
article, al personal de la Biblioteca de Catalunya; als professors, tots bons amics, J. M. Solà i Camps de Barcelona, gran expert en
temes verdaguerians; José Enrique Martínez de la Universitat de Lleó; Alfonso Gañán, de Sevilla; Nicanor Artiles i José Antonio
Samper, de Las Palmas de Gran Canària; i a les professores Ana Paredes, de Burgos; Trinidad Sánchez, de Salamanca, i Núria Bastons,
de Barcelona, totes excel·lents col·legues i companyes de docència.


