
«Si d’eix gran riu del Paradís / hagués la música sentida»:
estudi sobre el perquè de Verdaguer a la música

«La música és, per son mal,
mel que hi cau de gota en gota,
i per son cor n’és un riu:
apar que el cel s’hi aboca.»
(«La cítara angèlica», Sant Francesc)

Jacint Verdaguer apareix al context de la música catalana just quan s’inicia el seu deixondi-
ment. Cal plantejar-se l’existència en el quefer musical d’un procés equivalent a la Renaixença
literària, per reflexionar amb coherència des del moment que hom ha delimitat el modernis-
me musical.1 La interpretació d’un segle romàntic català musicalment erm és, ara per ara,
absolutament insostenible. Es pot discutir sobre la capacitat que mostraren els compositors
catalans de generar models propis, no deutors de l’italianisme operístic de la primera meitat
de segle, sense manllevar per això la vàlua a la creació musical. Fins i tot, és plausible que el
país mostrés una personalitat més reeixida en el conreu musical en comparació a la feblesa de
la llengua, la Morta-viva. Al darrer terç del XIX es detecten prou indicis, no d’una hipotètica
«recuperació» musical —la crisi es produí dins de paràmetres diferents als pretesos per la 
historiografia coetània—, sinó d’una recerca d’idioma musical propi, en consonància amb el
procés que es produïa al teatre i a la literatura catalanes, més enllà dels Jocs Florals. 

Totes les nacions han necessitat d’un pal de paller on bastir el seu ideari nacionalista. El
romanticisme musical alemany bastí part dels seus fonaments en Goethe i Schiller, França alçà
la seva identitat tot recolzant-se en Victor Hugo o en Théophile Gautier. A Catalunya el pro-
cés s’endegà tardanament, i així com en literatura, ho feu en certa mesura al voltant de l’obra
poètica de Verdaguer. Evidentment, no es convertí en únic proveïdor de textos per als com-
positors, a les partitures el seu nom apareix al costat d’Àngel Guimerà, de Francesc Matheu o
d’Apel·les Mestres, principalment. Però és singular que es puguin documentar prop de mil
cent-cinquanta composicions basades en textos de Verdaguer. Si l’interès s’hagués circumscrit
només en un breu lapse de temps, seria sols un fenomen puntual de gran intensitat, això sí.
Però quan les composicions es perllonguen dins el període que considerem modernista, l’ul-
trapassen, varien d’estètica i arriben als nostres dies, llavors podem refermar la complexitat i
l’atípic del cas. Més encara, quan l’obra del poeta de Folgueroles no constituïa un referent per
a les avantguardes, els repertoris de concerts corals, liederístics i lírics el perpetuaren.

La interdisciplinarietat ens dóna la veritable mesura de l’estima mostrada vers l’obra del poeta,
el context musical eixampla un simple interès literari que bé es podria quantificar en les nom-
broses edicions populars. D’altra banda, Verdaguer mateix mostrà des de la seva primera època
que era conscient que es convertia en un dels poetes més musicats del seu temps. El 1877, en ser-
li atorgat el guardó als Jocs Florals per L’Atlàntida, marca l’inici de la predilecció dels compositors
per la seva obra. Al cap de poc, Gaetà Casadevall compongué unes il·lustracions musicals, Lo
somni d’Isabel, basades en el poema èpic verdaguerià. Després arribaren obres de Josep Rodoreda,
Felip Pirozzini i Eusebi Bertran. Heus un primer indici que el fet sorprengué el mateix poeta. La
celebració del mil·lenar de la invenció de la Verge de Montserrat el 1880 centrà Verdaguer com
a poeta fonamental. Una nota manuscrita de Verdaguer recull l’esplet d’obres:
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1. X. Aviñoa, La música i el modernisme (Barcelona: Curial, 1985).
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«Veuse aquí la llista dels que’s presentaren tal com sortí en lo Diario de Barcelona, descontant-
ne les composicions musicals sobre.l himne sagrat Ave Maris stella, que era.l primer premi del
certamen.

»Aquexas pesses de música dehuen guardar á l’arxiu de Montserrat. Las que sortiren a la
llum en aquelles solemnes e inolbidables festes són les següents:

»Fou escrit aqueix himne per encàrrec [a petició] de la Junta del Milenar de la Invenció
de la Verge per servir de lleta á les composicions en música que obtassen al segon premi del
Certamen. [Fou obtingut per lo del mestre Rodoreda] [esmenat].

»De les 60 y tantes que se.n presentaren y’s deuen guardar en.l arxiu del Monestir, hem
vist estampades les següents:

Virolay de Joseph Rodoreda y Santigós, premiada en lo Certamen del Milenari (Rafael Guardia).
Virolay premiat (ab un accèsit) en lo Certamen del Milenari, N[icolau] Manent (Joan

Budó, gravador de música).
Virolay música de D. Joaquim Portas (Andreu Vidal y Roger).
Virolay … música del P. Palau (monjo de Montserrat) que surt en la Revista Popular.
Virolay … ab lo títol Ecos del Milenario se’n estampà un altre d’anònim y sense peu d’im-

premta.
Virolay … música de M. Pagès (ne tenim solament la còpia)
A Montserrat! Himne del Milenar, fou posat en música pel M[estre] Candi.
Cansó de la Estrella … fou posada en música pel M[estre} Alió y estampada en son bonich

llibre Cansons.
Cansó del pelegrí … música de C. Casadevall.
Cansó de les Ermites … música de J. Portas (R. Guardia).
Cansó de les Ermites … música de M. Pagès.
Salve dels monjos … Himne-música de Julià Vilaseca (Rafael Guardia).
Cansó del mariner … música de Ventura Casanovas.
Cansó de les Flors … música del mestre Joan Carrera (Vidal [Llimona]).
La Corona de les Flors … música de M. Pagès.
A sant Lluís … Armonisà aqueix himne lo mestre García Robles á petició dels Lluïsos de Vich.
Himne de la Coronació … a una veu y chor, música del mestre C. Candi (Andreu Vidal);

de exa música junt ab la lletra se’n feu una edició popular en la Tipografia Catòlica.
Goigs de Nostra Senyora de Montserrat … Exos goigs obtingueren lo premi ofert per la

Redacció de la Veu del Montserrat en lo certamen del any 1880, de la Joventut Catòlica de
Barcelona. Aquexa associació obrí generosament un concurs, oferint un premi a qui millor la
posés en música. La composició premiada s’acaba de estampar ab aquest títol:

Goigs de Nostra Senyora de Montserrat. Música de F. P. Laporta. Premiat en lo Certamen
celebrat per la Secció Catalanista de la Joventut Catòlica de Barcelona, l’any 1888 [sic].

Goigs de Nostra Senyora de Montserrat, posats a tres veus, música de M. Pagès (edit. Gual).
Goigs de Nostra Senyora de Montserrat, que’s cantan en la capella baix la sua devoció, erigi-

da en lo barri de la Salut de Gràcia. Música de Gayetà Casadevall, tipografia L’Avens.
»Aqueixes cansons y gayre bé totes les del llibre foren harmonisades y publicades ab la lle-

tra y tot ab aqueix títol en agraciat quadern Las cansons de Mont-serrat. 18 melodies per a cant
y piano. Música de Lluís Ginestà. (Rafael Guardia) Un colp hagué feta aquexa oferta á la
Verge de Montserrat, de la que era devotíssim, no trigà gayre temps á morir, com si l’hagués
cridat per fer-les-hi cantar al Cel, més sortós que l’autor de la lletra.»2

Altres documents palesen l’interès que Verdaguer mostrava per les adaptacions musicals. Lluís
Millet recollí, amb el to abrandat que el caracteritzava, una escena prou significativa amb Antoni

2. Composiciones poéticas de mossén Jacinto Verdaguer en música y los nombres de los compositores. Biblioteca de Catalunya, ms. 1.809,
núm. 33-35.
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Nicolau i el seu poema coral «Captant». Quan aquest trobava la necessitat d’introduir altera-
cions als textos —repeticions, esmenes—, ho consultava al poeta: «Aquestes modificacions i
afegidures al text, no es cregui fossin fetes sense consultar al poeta. Mossèn Cinto, el poeta
predilecte d’en Nicolau, les aprovava desseguida aquestes modificacions, encara que de vega-
des no vegés clara, de moment, la trascendència que hi donava el músic; però al sentir el
«Captant» tocat al piano pel mestre, qui al mateix temps li cantava la lletra amb sa veu de setze
peus, la cara del gran poeta prengué una expressió forta, els ulls se li animaren extranyament:
seria l’expressió de quan l’inspiració li dictava sos admirables versos. Pobre Mossèn Cinto! Si
l’hagués pogut sentir tal com estava musicat el seu «Captant»! Ell deia an en Nicolau, després
de sentir-li: «Això és fer Evangeli!»3

Ja que estem proposant la imatge d’un escriptor interessat per les versions musicals, cal
fer-nos una pregunta gens gratuïta: quin tipus de formació musical tingué Verdaguer?
Francesc Baldelló en la seva monografia sobre la música i el poeta, assegura que posseïa
bona veu de tenor, i que sovint cantava en companyia del canonge Collell.4 També és unà-
nime a atribuir-li la composició dels Goigs a la Divina Pastora i les Cobles de la Verge del
Roure. No crec que emprengués estudis musicals, llevat de les escadusseres nocions de cant
pla en la seva formació al Seminari. El seus referents musicals provindrien del contacte amb
les cançons populars i la vida social de Vic, si fa no fa com ho detallà Collell: la banda tocant
els dies de festa al passeig de la Riera, els cafès i les societats filharmòniques, els concerts de
cobles en les festes i «lluminàries», les intervencions de les capelles de música que pledeja-
ven entre elles… una situació prou intensa que, anys més tard, feia enyorar al canonge viga-
tà temps passats: «Induptablement hi havia a Vich més educació musical que no pas ara en
la gran massa del públich.»5 L’ apreciació no era conseqüència d’un gens probable menys-
preu al present; l’impacte de la música en la societat vuitcentista es desenvolupava en uns
paràmetres més directes, i també menys racionalistes. D’aquí prové l’estima que Verdaguer
mostrà sempre per la cançó popular, i l’abocà a aplegar-ne transcripcions que anys més tard
lliurà a Milà i Fontanals o a Aguiló;6 sempre en el context d’un repertori que era «cantat»
pel comunicador, i també pel mateix recol·lector. En una carta adreçada a Salarich, Verdaguer
li confessava que cada dia «saborejava la partitura Adéu a Maria», una nova referència a la seva
«oïda musical».

Inicis del nacionalisme musical
El català, com a llengua literària, trobà el seu punt d’inflexió el 1859, data de la reinstauració dels
Jocs Florals a Barcelona. El procés no fou planer, i encara ho seria menys la definició del tipus d’i-
dioma a emprar els anys a venir. L’acceptació de l’idioma en registres culturals elevats fou dificul-
tosa, com ho palesa la polseguera al voltant del discurs d’Àngel Guimerà a l’Ateneu Barcelonès,
en data tan tardana com el 1895.7 A l’inici de l’estudi proposàvem la paritat d’una renaixença
musical. Les dates, però, són més ambigües que les literàries, més tardanes. Aquesta asincronia
podria suggerir un període d’una durada més curta, superposat amb el modernisme. Però els pre-
cedents documentats ens permeten menar-nos al 1845, quan des d’una de les primeres publica-
cions musicals catalanes, El Filarmónico, s’anunciava la publicació d’un primer recull de cants
populars: «Atendiendo el espíritu y gusto del siglo, y lo necesario que es hoy día una colección de
cantos nacionales, así provinciales como populares, espresando en donde han nacido y se usan

3. Lluís Millet, Pel Nostre Ideal. Recull d’escrits de Lluís Millet (Barcelona: Joaquim Horta, 1917), p. 113.
4. Francesc de Paula Baldelló, Mn. Cinto i la música (Barcelona: Fidel Rodríguez, 1953).
5. Jaume Collell i Bancells, Memòries d’un noi de Vic (Vich: Gazaeta Montanyesa, 1908), p. 53 (edició facsímil del Patronat
d’Estudis Osonencs, 1996). L’obra de Collell recull els seus records de joventut entre els anys 1854 a 1858. 
6. Josep Massot i Muntaner,. «Jacint Verdaguer i la poesia popular», dins Anuari Verdaguer 1995-1996, p. 157-188.
7. Àngel Guimerà, La llengua catalana. Discurs presidencial legit en la sessió pública celebrada en l’Ateneu Barcelonés lo 30 de novembre
de 1895 (Barcelona: Tipografia L’Avenç, 1896). Entre els socis de l’Ateneu que patrocinaren l’edició econòmica del discurs es troben
els noms de Francesc Alió, Enric Morera, Antoni Nicolau i Joaquim Pena.
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para patentizar a la Europa el gusto que siempre ha tenido nuestra Nación en sus melodías.»8 Els
cors de Clavé constituirien un altre graó en aquest procés de conscienciació nacional, on es com-
binà la finalitat social, no aliena als objectius que sol plantejar-se el nacionalisme.9 Durant el lliu-
rament dels guardons del Jocs Florals a l’Ajuntament de Barcelona, el primer dijous de maig de
1864, la banda municipal dirigida per Capdevila interpretà un seguit d’«aires populares de Ca-
taluña, coleccionados y escritos para banda militar por el dicho profesor».10

Els estudis sobre el nacionalisme musical de Dahlhaus proposen que tot nacionalisme, per
a ser-ho veritablement, identifica allò nacional com a «autèntic».11 Com que les bases del pen-
sament nacionalista es troben en aspectes extramusicals, de tipus sociopolític —i això ens
impedeix parlar d’una substància concreta de caire tècnic—, allò que té una «funció» i que el
públic ho reconeix com a nacional ho serà des del punt de vista semàntic. A banda de la neces-
sitat de culturitzar la societat, tot nacionalisme musical preveu l’existència d’un repertori fol-
klòric ja existent, tancat, anònim, i que es transmet sense necessitat d’un aprenentatge reglat,
llevat que hom hagi oblidat aquell repertori o bé que es pressuposi que rau «contaminat» per
influències alienes, com per exemple l’italianisme o la música urbana dominant.12 És més, els
creadors-intèrprets del cant popular eren, dins la ideologia romàntica, uns personatges que
actuaven de forma gratuïta, no pas professional, fet que atorgava més autenticitat al produc-
te folklòric.13 Després l’artista podia manipular aquell material original, però sempre amb la
condició que es tractés de quelcom «pur, veritable» i, sobretot, procedent amb preferència 
d’àrees rurals. Amb tots aquests precedents, poques figures de la literatura catalana contem-
porània podien representar tan bé per al músic de l’època els trets essencials del nacionalisme
com Verdaguer: el seu encimbellament com a «Poeta de Catalunya» el 1886, l’alenada popu-
lar que transitava la seva obra, la suposada gratuïtat d’aquell que no es dedicava professional-
ment a la poesia, la identificació que a nivell popular fruïa el poeta —malgrat que l’arribada
del corrent modernista titllés Verdaguer de poeta antiquat—, l’apropiació que el pairalisme
feu de la seva figura i la seva desvinculació absoluta dels corrents estètics urbans llavors domi-
nants, el seu allunyament del món teatral, i també el seu refús a la temàtica més materialista
a favor de la tendència mística. Fins i tot els vincles religiosos, l’obra mística, s’adeien amb
algunes de les ideologies nacionalistes del moment. Aquest darrer és un dels aspectes respec-
te al qual es produí una franca dissociació de models: mentre en els grups conservadors domi-
nava l’orientació catòlica, en cercles més liberals i d’esquerres, més modernistes, es defugia
obertament la confessionalitat; la varietat de tendències i de formes d’entendre el nacionalis-
me tindria la seva traducció en diversos conreus musicals.14

Els repertoris musicals: tipologia i evolució
L’obra verdagueriana fou protagonista de moments significatius del catalanisme de l’època, a
més a més amb una correspondència musical prou influent, no tant per l’alenada de les com-
posicions sinó per l’àmplia difusió popular a què estaven destinades. Dates com el mil·lenar de

8. Citat per Francesc Baldelló, La música en Barcelona, p. 158. La revista dirigida per Josep Piqué i per Salvador Casañas tindria una
durada molt breu. Observem que ens movem en dates anteriors a les obres de Pelagi Briz (Cansons de la terra, 1866-1877), de Milà i
Fontanals (Romancerillo catalán, 1882), de Pau Bertran (Cansons y Follias populars recullides al peu de Montserrat, 1885), o d’Aguiló
(Romancer popular de la terra catalana, 1893).
9. Sobre el moviment claverià vegeu Jaume Carbonell i Goberna, Josep Anselm Clavé i el naixement del cant coral a Catalunya (1850-
1874) (Cabrera de Mar: ed. Galerada, 2000).
10. La Gaceta Musical Barcelonesa, any IV, núm. 136, 1864.
11. Carl Dahlhaus, «Nationalism and Music», dins Between Romanticism and Modernism (Berkely: University of California Press,
1989), p. 93.
12. En el cas de la música urbana a la Catalunya de l’època hi cabrien des dels repertoris de sarsueles, a les corrandes i cançons de moda.
Aquesta n’era l’apreciació, rere la qual s’hi amagarien bastants prejudicis de tipus social: la ciutat més depravada enfront del camp.
13. Ramón Barce, «Sintesi di folklori professionali in Isaac Albéniz», dins Musica/Realtà, novembre de 1996, núm. 51, p. 117-129.
14. Val a dir, però, que la posició de Jacint Verdaguer davant aquell panorama era bastant indiferent, és a dir, no se sentí mai vincu-
lat a cap corrent en concret de la política de partits, com assenyala Ricard Torrents a Verdaguer, un poeta per a un poble (Vic: Eumo
Editorial, 1995), p. 90.
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Representació escènica de Canigó, l’any 1910
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Montserrat (1880), la coronació canònica de la verge de la Mercè (1888) i els actes de la recons-
trucció del monestir de Ripoll (1886) comptaren amb composicions basades en textos de
Verdaguer, com també a les Festes de la Música Catalana organitzades per l’Orfeó Català. El
mateix any en què fou proclamat mestre en Gai Saber, el 1880, Càndid Candi posà música a
una de les obres que temps ençà tingueren àmplia significació: La barretina. Si l’englantina que
aconseguí als Jocs Florals amb aquella obra assolí un ràpid ressò, similar fou la fortuna de la ver-
sió de Candi, enllestida al cap d’un mes i escaig. D’aquesta versió en deia la premsa de l’època:
«la obra d’en Candi, serà sens dupte considerada per los músichs, y particularment per los cata-
lanistas, com una de las millors, sinó la millor, de quantas composicions d’aquesta clase s’han
publicat».16 Als programes de les agrupacions claverianes sovintejaria la seva interpretació.
Juntament amb La cançó del raier, que conegué entre d’altres versions de F. Laporta, Sancho
Marraco, Lluís Romeu i Tomàs Buxó, l’obra posseí una significació nacionalista destacada.

Avui, però, La barretina resta oblidada sota el pes d’un dels tòpics del repertori verdague-
rià, L’emigrant. Escrita aquesta darrera per Amadeu Vives el 1893 —quan encara era vinculat
a l’Orfeó Català— i estrenada el 1894, la popularitat que assolí amb les interpretacions
d’Emili Vendrell, i la divulgació que se’n feu, acabarien per desplaçar La barretina. A banda
de consideracions tècniques, el contingut èmic d’una obra i l’altra és prou diferent: enfront

15. La Confraria de Nostra Senyora de la Mercè convocà un concurs de goigs, que fou guanyat per Lluís Millet amb la seva versió
dels «Goigs de Nostra Senyora de la Mercè».
16. Citat per J. Casacuberta i J. Torrent a Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. III, p. 52 d’un article de Modest Vidal publicat a La
Ilustració Catalana, el 30 d’octubre de 1880.



6

verdaguer. un geni poètic

del to més amarg i atrabiliari de La barretina —a més a més té una extensió considerable—
s’imposaria la melangia i l’enyor de L’emigrant, més concís en durada i en expressió.17

La temàtica montserratina és un dels grans nodes d’atenció dins del corpus musical verda-
guerià. La seva singularitat prové del doble vessant: el religiós i el patriòtic, tant conjuminats
com separats, però posseeixen sempre una identificació semàntica prou important. L’inici de les
musicacions montserratines porta la data de 1880; formen un veritable complex. D’una banda
l’himne Al milenar de la invenció de la Verge de Montserrat, amb música de C. Candi i publicat
el febrer de 1880, fou l’obra que encetà un seguit d’iniciatives que perseguien com a fita la popu-
larització de les festes. Amb aquest esperit es convocà el certamen del Birolay [sic] el mateix
febrer de 1880. Havia d’esdevenir el càntic «oficial» dels pelegrins.18 Al concurs concorregueren
una setantena de composicions, algunes d’elles trameses des de França.19 Com hom sap, la 
guanyadora fou la versió de Josep Rodoreda, envoltada però d’una viva polèmica de la qual fins
i tot se’n feu ressò el mateix poeta. L’obra guardonada no complia les expectatives de l’època, ja
que es devia esperar una obra més simple, des del punt de vista harmònic i fins melòdic; la pro-
posta de Rodoreda defugia els llocs comuns i mostrava un deute amb la música instrumental. 

Els textos procedents de les Cançons de Montserrat no es limiten al Virolai, tot i ésser l’al-
tre dels tòpics de la música d’inspiració verdagueriana. Els repertoris liederístic i coral són
plens de referències: Cançó de l’estrella de F. Alió, L’herba de l’amor en les versions de Robert
Goberna, Enric Granados i Àngel Rodamilans, o les reeixides peces corals de l’anomenat cicle
montserratí d’Antoni Nicolau, amb Cançó del pelegrí, Cançó dels escolans, Cançó dels segadors,
Cançó de la Moreneta, La mort de l’escolà. Aquestes darreres obres esdevingueren un veritable
tomb estètic per al repertori coral de les darreries de segle. Foren concebudes en funció de l’i-
deari de Lluís Millet i de les possibilitats tècniques, llavors renovadores, que oferia el seu
Orfeó Català. Les obres iniciaven un aliatge que a les darreries de segle sonà pregonament ori-
ginal: la mixtura de la tradició religiosa del cant pla conjuminada amb l’harmonització de les
cançons populars. Deia Millet, en referir-se a Divendres Sant de Nicolau: «El mestre s’ha ser-
vit de textes llatins litúrgics, vestint-los amb la clàssica harmonia religiosa, i de textes catalans
de Mossèn Cinto animats escaientment amb tonada d’aire popular... Aquests dos elements
profondament sentits són exposats separadament, després s’atrauen un a l’altre fins que’s
fonen amb mística abraçada […]».20 Rere d’aquesta fusió hi ha molt més que un simple con-
trast estètic, més que la contraposició tan romàntica de dos estils, i molt més que un efecte
exòtic. S’hi troba la suposada vinculació de la tradició de la música religiosa amb la música
popular catalana. Si hom pretenia cercar amb el nou repertori coral de l’Orfeó Català aques-
ta finalitat, quin poeta millor que Verdaguer per a assolir-ho? L’èxit que obtingueren aquestes
obres de Nicolau validava el projecte, que aconseguia més ressò amb elles que amb el nou
repertori polifònic que maldava per recuperar: «A nostre poble li tocarem el cor desseguida
cantant-li La Mare de Déu o La mort de l’escolà, i ens caldrà buscar la perfecció a l’executar la
Missa a sis veus, de Victoria, o un Motet de Bach, per a què s’impressioni i endevini l’emoció
que tanquen dites obres.»21

Si fins ara hem parlat de nacionalisme musical incipient en manifestacions musicals de
tipus coral o de caire més íntim i solístic, no hi ha dubte que la fita més preuada a finals del

17. El 13 de juliol de 1902 l’Orfeó Català programà un concert d’homenatge a Verdaguer. El concert l’obria el Cant de la senyera,
seguit de la Missa Pro defunctis de Victora, de la qual l’Orfeó n’havia cantat el Libera me davant del cos sense vida del poeta vetllat al
saló de cent de l’Ajuntament de Barcelona. La segona part contenia L’emigrant de Vives, i les obres de Nicolau Entre flors, Divendres
Sant, La mort de l’escolà. Les obres que avui considerem tòpiques ja estaven perfectament constituïdes en el repertori de concerts.
18. Sobre l’origen del text de Verdaguer, vegeu Maur Boix, «El Virolai de Verdaguer», dins Serra d’Or, any XXIII, núm. 267, 1981, 
p. 775-780.
19. Per a un estudi dels exemplars que avui s’han conservat a l’arxiu de música del Monestir de Montserrat, vegeu Francesc Cortès,
«Jacint Verdaguer: més que un text per a bastir-hi música», dins Anuari Verdaguer 1995-1996, p. 193-197.
20. Lluís Millet i Pagès, «Parlament llegit en la Junta General de l’any 1902», dins Pel Nostre Ideal. Recull d’escrits de Lluís Millet
(Barcelona: Joaquim Horta, 1917), p. 26.
21. Lluís Millet i Pagès, op. cit., p. 28.
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segle XIX per a aconseguir-lo era l’òpera. Les raons són diverses: el gènere líric era el model
dominant, i el més influent, alhora que era considerat la creació artística més reeixida i més
completa. No cal dir que el llibret forneix d’abundosos elements extramusicals per a acabar
d’enllestir el complex. En el vessant literari Verdaguer havia donat forma als dos grans poemes
èpics catalans, L’Atlàntida i Canigó. Paradoxalment, però, l’atenció dels compositors no s’hi
desfermà amb la intensitat d’altres gèneres. La proposta verdagueriana és d’un pregon lirisme,
però no té interès dramàtic per a convertir-se en un llibret operístic. Contra aquesta observa-
ció es pot objectar fàcilment que Wagner s’inspirà en temes èpics, adés gens dramàtics. Els dos
grans poemes catalans daten del 1877 i el 1886, respectivament, i el Lohengrin wagnerià no
arribaria a Barcelona fins el 1882, tres anys després ho faria Il vascello fantasma —així s’anun-
cià—, amb una acollida entusiasta pel desig de novetat, però no pas pel convenciment general

Partitura de l’obra Cançons, de Francesc Alió (1886)
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de la proposta germànica. Per tant, es tractava d’un tipus de model que tot i que era desitjat
com a representant de la modernitat no posseïa cap recepció fiable, almenys d’ampli abast.

La comparació wagneriana no és debades. Un jove Enric Morera estrenà l’any 1893 el
poema simfònic Introducció a l’Atlàntida, possiblement amb l’objectiu llunyà de fer-ne una
òpera, tot emprant un llenguatge de petja germànica important. L’any següent de la publicació
de Canigó el compositor Claudi Martínez-Imbert en preparava una òpera, traduïda al castellà,
un procés que inicià Constantí Llombart. El projecte quedà sense continuïtat, possiblement vers
1890. En aquelles mateixes dates Felip Pedrell havia endegat la composició de l’obra emblemà-
tica per al seu projecte nacionalista, Els Pirineus. A causa de les moltes dificultats que sorgiren, i les
prevencions enfront del llibret agosarat de Balaguer hom li aconsellà que abandonés l’obra i
emprés un altre argument èpic que seria «prou ben acollit», Canigó. El text de Verdaguer s’havia
convertit ja en un referent a assolir. El 1897 Amadeu Vives i Verdaguer contactaren per a por-
tar a terme una adaptació operística; el poeta havia de redactar-ne el llibret. El 1895 Vives havia
estrenat l’òpera Arthus, i, per tant, s’havia apropat ja a la temàtica èpica amb cert èxit. Del pro-
jecte, possiblement només s’arribà a completar-ne un poema simfònic i tres fragments de les
fades i la goja de Banyoles, que s’interpretaren ja al segle XX. Al cap de poc, Vives es traslladà a
Madrid, on assoliria el reconeixement que feia temps cercava en el gènere líric. La preocupació
per definir un llenguatge català es reflecteix en una crònica que s’adreçà a la seva òpera Euda
d’Uriach, basada en un llibret d’Àngel Guimerà que havia d’ésser arranjat en principi per Enric
Morera: «Quizás en el Teatro Real aquellas notas hondamente catalanas no encontrarán en el
público oídos preparados a la íntima comunión artística.»22 ¿Potser per un motiu semblant aban-
donà el treball amb Verdaguer, o simplement trià un autor que en el terreny dramàtic havia asso-
lit a casa nostra una sòlida anomenada, Guimerà, l’obra del qual havia triomfat també a Madrid?
Joan Gay realitzà també unes il·lustracions musicals inspirades en la mateixa obra.

Sense sortir-nos de l’estètica wagneriana, Canigó, de Jaume Pahissa i estrenada a Figueres el
1910, esdevingué finalment la cristal·lització lírica del poema verdaguerià. En realitat, però, la
seva proposta és més propera a unes extenses il·lustracions escèniques, car hi ha abundosa part
recitada; el text prové d’una adaptació realitzada per Josep Carner.23 La proposta d’Antoni
Massana, estrenada al Liceu el 1953 —emmarcada en la temporada del cinquantenari de la mort
del poeta—, prengué el mateix llibret de Carner, i dins d’una important alenada wagneriana com-
binà encara elements de tipus nacionalista; s’aconseguí una obra arrodonida. La dificultat de portar
els textos de Verdaguer a l’escena es mostra al quadre escènic L’adoració dels pastors. Com assenyala
Jordi Castellanos tot referint la crítica de l’època, Verdaguer fou utilitzat pels cercles modernistes
en aquella temporada del Teatre Líric Català.24 A banda, es cataloguen un grup d’obres corals,
com l’estudiantina Los fills del Canigó de Candi, basades en fragments del gran poema èpic.

Wagner era aliè a Manuel de Falla, però no desconegut. El seu món no era, a priori, de grans
gestes èpiques. Falla començà a treballar amb L’Atlàntida pels voltants de 1926. ¿D’on sorgia l’in-
terès vers una obra catalana? La figura de Pedrell, i la del seu marmessor Joan Gisbert pesaren en
la tria del compositor gadità. Falla no pretenia realitzar una òpera, com tampoc era una òpera en
sentit estricte El Comte Arnau pedrellià que el mateix Falla conegué en el seu procés de creació a
Madrid.25 Algun cop s’ha parlat del model de l’Oedipus Rex d’Stravinsky,26 veritablement una 

22. Enrique Mercader, «Correspondencias», dins La Música Ilustrada, núm. 18, 1899, p. 7.
23. Sobre el posicionament de Carner, noucentista, envers el model literari de Verdaguer, vegeu Jaume Aulet, «La mort de Jacint
Verdaguer vista per Josep Carner i Jaume Bofill i Mates des de la congregació mariana dels jesuïtes de Barcelona», dins Anuari
Verdaguer 1995-1996, p. 389-397.
24. Jordi Castellanos, «Verdaguer i el Modernisme», dins Anuari Verdaguer 1995-1996, p. 41. Vegeu també Xosé Aviñoa, La músi-
ca i el modernisme (Barcelona: Curial, 1985), p. 293-294.
25. Manuel de Falla, «Felipe Pedrell», dins Revue Musicale, IV, núm. 4, febrer de 1923, p. 1-11.
26. Federico Sopeña, Vida y obra de Falla (Madrid: Turner Música, 1988), p. 215. D’entre l’abundosa bibliografia sobre L’Atlàntida,
s’han de remarcar els estudis X. Aviñoa, «L’Atlàntida en la música», dins Anuari Verdaguer 1986; E. Franco, «La grande aventura di
Atlàntida», M. Mila, Manuel de Falla (Milano: ed. Ricordi, 1962); A. Budwig, Manuel de Falla’s Atlántida: an Historical and
Analytical Study (Univ. de Chicago: tesi, 1984).
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estètica ben llunyana a Verdaguer; però oblidem la referència a algunes imatges properes a nosal-
tres, en les quals devia pensar Falla: les referències a la música antiga, la inferència de la música
popular, el corifeu del principi de l’obra, i tota una simbologia que no podria mai ésser «clàssica».27

Una part abundosa de les composicions amb text de Verdaguer pertanyen al repertori reli-
giós, repartides entre el vessant devocional, i obres concebudes amb un vincle directe amb la
música; és el cas dels Càntichs gestats juntament amb Càndid Candi —ambdós servaren una
estreta relació durant anys—,28 i l’extens corpus d’aparença humil adreçat a la devoció del mes
de Maria i del mes del Sagrat Cor. Obres com Rosa Vera, Maria al Cel guia, o Jesús als pecadors,
Jesús als nois, apleguen quasi la xifra de dues-centes composicions. Malgrat l’aparent funciona-
litat d’aquest repertori, el seu estudi ens ofereix unes diferències de plantejament sorprenents.
L’extens Jesús als pecadors de Pedrell, l’exquisidesa de Rosa Vera de Rodamilans, l’encís de Lo gessa-
mí de J. Civil no semblen peces al servei exclusiu de pràctiques doctrinals, tot i que bé ho són
en algun cas. D’on prové aquesta disparitat estètica?

Al darrer terç del segle XIX s’inicià un redreçament de la religiositat catòlica i, com a conse-
qüència, s’endegà una reforma de la música religiosa preconitzada des de meitat de la centúria.
El Concordat de 1851 significaria, paradoxalment, el declivi definitiu de les capelles de música
i de la formació musical dels religiosos, però comportà l’entrada de les idees del cecilianisme ale-
many. La publicació d’obres com la Lira Sacro-Hispana i el Museo orgánico d’Eslava o el Salterio
Sacro-Hispano i la Hispaniae Schola Musica Sacra dirigides per Pedrell maldarien per renovar el
llenguatge tot introduint un repertori polifònic antic, i donant entrada a noves obres que fora-
gitaven l’estil líric, afavorint primer còpies de Gounod, i més tard emmirallant-se en la música
popular i en obres de misticisme contingut, inspirades en la polifonia renaixentista. L’estil de
Verdaguer quallava de nou en aquestes directrius: era més que un Lamartine o un sentimental
Gounod; d’aquí que Pedrell en la segona època del Salterio Sacro-Hispano, el 1905, adaptés unes
«cantigues» sobre textos de cançons populars arranjades per Verdaguer. Hi ha més que una sim-
ple adequació funcional al servei de la religiositat accentuada del moment històric. El pas del
temps, però, desdibuixà la complexitat del missatge. Així com s’esborraren obres corals d’ideo-
logia renaixent i part del lied, la simple funcionalitat i la praxi devocional duta a terme amb pocs
recursos propiciaren que romangués al repertori una part del repertori poc falaguer.

Hem endegat aquest estudi en el moment de la Renaixença catalana. Malgrat que la figu-
ra de Verdaguer estava en declivi durant el període modernista, circumstàncies alienes a ell
facilitaren que continués essent una figura de referència de la literatura catalana i que es man-
tingués l’interès, desigual, dels compositors envers la seva obra. L’accés del corrent noucentista
amb la seva vocació normalitzadora, europeista i d’acció política, obriren el país a les avant-
guardes europees. El poeta de Folgueroles deixà d’ésser el referent d’innovació: el nacionalisme
capgirà alguns plantejaments, se superà part de l’ideari romàntic i fins els models literaris fran-
cesos dominaren la creació musical catalana. Els compositors no s’interessaren directament en
la seva obra, però no per això caigué en oblit. Fins el conreu sardanístic conté referències a la
seva obra, en composicions de Casademont, Casals, Ruera i d’altres. 

En el repertori de concerts continuaren sovintejant obres amb text de Verdaguer. El gener
de 1913 es realitzà al Palau de la Música un concert extraordinari a benefici del monument que
es volia bastir al passeig de Sant Joan de Barcelona. S’hi interpretaren obres simfòniques de

27. Les coincidències de llenguatge i argumentals amb el Christophe Colombe de Milhaud són certes, com també els projectes d’unes
escenografies dissenyades bé per Sert o per Zuloaga. Falla estudià durant el temps de preparació del projecte l’antiga tragèdia grega,
amb la qual cosa sembla que som a prop del model pautat per Stravinsky. Però els treballs repetits que realitzà sobre la partitura de
La Celestina de Pedrell mentre preparava la Pedrelliana, el fet que el mateix Pedrell concebés El Comte Arnau com un festival on inter-
vé abundosament un corifeu i en la correspondència amb Maragall existeixen esments a la tragèdia grega clàssica, i sobretot l’apro-
piació en ambdós casos de música històrica i de cites de música folklòrica són elements que reforcen la hipòtesi del parentiu entre la
proposta de Falla i la del compositor tortosí.
28. Jacint Verdaguer, Colecció de càntichs religiosos pel poble: á una, dues y tres veus ab acompanyament de piano ú orga (Barcelona:
Rafael Guardia – Librería y Tipografia Catòlica, [ca. 1889]).



Haydn, Beethoven, Gluck, líriques de Mozart, Thomas i Haydn, una de Morera, i tres llocs
comuns verdaguerians: L’emigrant, El cant dels aucells [sic] de Millet, i La mort de l’escolà.29 Fins
aquí pot semblar anècdota. El 1927 els Amics de la Poesia endegaren una de les iniciatives més
valentes en aquells anys esplendorosos per a la música catalana: els cicles «els poetes i els músics»
dels Concerts Blaus.30 Els recitals eren dedicats monogràficament a un poeta, del qual hom n’in-
terpretava obres musicals —tant de lied com obres per a cor— i a la part central es llegien altres
poesies. El primer cicle es dedicà a Tomàs Garcés, Josep M. de Sagarra, Josep Carner i Apel·les
Mestres —els poetes més musicats precisament pels compositors de les noves generacions. Dins
del mateix context dels Concerts Blaus, Emili Vendrell oferí la primera sessió d’una nova sèrie,
«les nostres cançons», un cicle de divulgació «de les nostres melodies», con anunciava el progra-
ma. El concert s’iniciava amb una obra d’A. Clavé —voluntat cronològica—, i seguia amb obres
de Pep Ventura, Alió, Nicolau, Garreta, Joan Lamote, Millet, Zamacois, Pahissa, Toldrà, Pujol
i Vives. Entre els poetes trobem Maragall, Matheu, Mestres, Guanyabens, Riera i Bertran,
Carner, Garcés, Sagarra, Guasch, Arderiu, i, a cadascuna de les tres parts, una obra amb text de
Verdaguer; L’emigrant cloïa el concert. A finals de 1927 i durant la temporada de 1928 s’ende-
gà un segon cicle dedicat a Joan Maragall, «mossèn Jacint Verdaguer», Àngel Guimerà i
Clementina Arderiu. El 15 de gener fou el torn de Verdaguer, amb en Joan Llongueras com a
lector. Entre les obres liederístiques s’interpretaren obres d’Alió, Brunet, Garreta, Vives, Millet,
V. M. de Gibert i F. Pujol, i la part coral interpretada per l’Orfeó Català contenia els tòpics d’es-
perar, però acabava amb Jesús i sant Joan de Vives i Oidà de Ll. Romeu.31

El repertori de temàtica verdagueriana semblava tancat. Però igual que tota música admet
lectures en diverses direccions, sembla evident que la poesia de Verdaguer posseeix aquesta
capacitat atemporal. El 1936 Joaquín Rodrigo compongué el Tríptic de Mossén Cinto, sobre
textos del llibre Sant Francesc, una temàtica que tot i ésser d’una càrrega èmica musical no
havia atret gaire atencions. Després vénen anys d’emmudiment parcial, només amb el ressò
d’un vell repertori. El 1974 Guinjoan dirigí l’estrena de Sum Vermis de Montsalvatge, i torna
a descloure la seva poesia amb un títol oblidat —evitat?— fins llavors. A partir d’aquest
moment les noves versions de Subirachs, Pladevall, Brotons —per citar-ne alguns— propo-
sen un Verdaguer compromès amb la modernitat, utilitzen una lectura del nostre temps. Són
també d’una concepció renovadora les interpretacions de Fonoll, Laffitte i Arnella: esborren
el constructe mal entès de la música compartimentada en registres aïllats, i reprenen el vincle
d’una creació directa tal com es practicava en algun moment del segle XIX.

De fet, cada època ha sentit en el gran riu de poesia verdagueriana la seva pròpia música. 

FRANCESC CORTÈS
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29. Al concert al Palau de la Música, del 9 de gener de 1913, intervingueren l’Orquestra Simfònica de Barcelona dirigida per Joan
Lamote de Grignon, l’Orfeó Català, la soprano Maria Barrientos i el pianista Ricard Viñes.
30. El nom venia donat pel to blau del paper en què s’imprimia el programa de mà i pel logotip d’alenada encara noucentista: un vai-
xell de vela solcant el mar al costat d’una gavina, símbol d’obertura i alhora de mediterraneïtat.
31. Totes les versions musicades del llibre Roser de tot l’any —de Buxó, Colomer, Romeu, Sancho Marraco i Mas i Serracant— foren
compostes després de la mort de Verdaguer, igual que Jesús i sant Joan de Vives; hi ha, doncs, una voluntat de renovació. Al contrari
que altres programes dels Concerts Blaus, el dedicat a Verdaguer està redactat tot ell en castellà, recordem que eren els anys de la dic-
tadura de Primo de Rivera. Unes «notas importantes» del programa indicaven que s’editaria un volum de «XXIX POESIES DE
MOSSÈN JACINT VERDAGUER» [sic] i després afegia com a segona notificació «El texto de todas las obras de este programa será
cantado o recitado en su versión original, o sea EN CATALAN.» 


