
Lectures de Verdaguer

La pàtria de l’escriptor 
és la seva biblioteca.

El llibre i la cel·la
Dues escenes de la iniciació de Verdaguer a la cultura, evocades per ell mateix, tenen colpi-
dores correspondències iconogràfiques en l’art sagrat. En l’una el poeta és un infant assegut a
la falda de la mare, que l’introdueix a la lectura, llegint-li «algun passatge bonic» d’un llibre
de devoció. En l’altra és un joveníssim poeta, inclinat damunt la taula, escrivint febrosament
fins que el sorprèn «l’estel de l’alba aguaitant pel finestró». L’educació a la falda materna és
descrita a les primeres ratlles del Dietari d’un pelegrí a Terra Santa, 1886. Les hores nocturnes
de dedicació a la poesia, són evocades en la presentació del seu primer poema, Dos màrtirs de
ma pàtria, començat a l’adolescència i publicat el 1868, quan tenia vint anys. 

A la primera escena li correspon la del cicle de la infància de la Verge Maria, on la mare,
santa Anna, ensenya de llegir a la filla, que sol tenir a la falda. A vegades hi ha un àngel que
amb el dit assenyala el punt del llibre. La Mare de Déu quan era xiqueta, anava a costura a
aprendre de lletra. (Representar Jesús infant aprenent de lletra fóra un disbarat teològic, ell
que, al temple, ensenyava als doctors de la Llei.) Per a la segona escena la iconografia cristia-
na té la del patró dels humanistes del Renaixement, sant Jeroni, voltat de llibres, assegut a la
taula de treball, en un espai que és obrador, laboratori, més que cel·la monàstica. A vegades
entre els llibres l’escriptor, també anacoreta, hi té una calavera, símbol estimulant de les medi-
tacions ascètiques sobre la mort. El pintor Colantonio, de la cort d’Alfons el Magnànim,
representà sant Jeroni en una cel·la taller, atapeïda de llibres i eines, sense obertures foranes,
traient una espina de la pota del lleó.

A la Universitat de Valladolid hi ha un retrat anònim del jesuïta Francisco Suárez, 
considerat el representant més destacat de la teologia contrareformista del Segle d’Or
espanyol. Més que per la figura del teòleg, hieràtic i distant, amb la ploma a la mà, el qua-
dre interessa per l’ambientació. Una cel·la petita i austera, un escriptori ple de llibres, una
calavera, dos tinters, un santcrist, un angle de prestatges plens de volums, al llom dels quals
figura el títol de les obres de l’escriptor. A la seva esquena, al fons de la dreta, mitja fines-
tra s’obre a un paisatge de ciutat amb torres, campanars i cúpules. Al damunt un cel blau i
una gran estrella.

La finestra introdueix el contrast entre l’ambient clos de la cel·la i la lluminositat lliure de
l’exterior. Se’n desprèn una aroma que anuncia els canvis que el romanticisme introduirà en
el binomi «llibre-cel·la». Encara no és l’exterior de la natura, el que apareix a la finestra, sinó
l’exterior urbà. Encara hi ha el santcrist, però també hi ha l’estrella, símbol de la inspiració. 
A les portes del segle xviii l’obrador de l’escriptor no sols no tardarà a secularitzar-se, sinó que
la cel·la s’obrirà a tots els pleinairs de la natura.

Verdaguer anà a estudi a l’escola de Folgueroles, tal com evoca a la poesia introductòria
del llibre Aires del Montseny. Estudià al Seminari de Vic una rigorosa carrera, tal com ell
mateix retrauria a qui el confonia amb un pagès. Sota aparences desconcertants, tota la vida
fou un refinat home de llibres, tal com avui haurien de recordar els qui volen fer-ne un rús-
tic genial o un mossèn tronxo. Sense contradir-se, magnificà alhora l’educació lliure, l’instint,
l’espontaneïtat, per a construir-se el mite personal. Fins al punt que a vint anys es definia com
un poeta novell, nat i crescut com la rosa de pastor en una racó de muntanya, sense jardiner ni
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aspre. Ell que a vint anys ja comptava no sols amb els ensenyaments sinó amb l’amistat i la
guia dels millors mestres del país, com eren Milà i Fontanals, Marià Aguiló, Llorens i Barba. 

Fou un estudiant privilegiat. Si estigué algun estiu «lligat al conreu de la terra», a divuit
anys pogué abandonar la casa familiar, on no disposava d’una cambra per a ell sol, i establir-
se a can Tona, on no sols ocupà una cambra independent, sinó que, llevat de les lliçons com
a mestre de repàs i unes esporàdiques contribucions a la feina de la casa, no tenia altres obli-
gacions que les d’estudiar. 

Llibres. Llegir llibres, escriure’n i publicar-ne, adquirir llibres i omplir-ne els prestatges de
la llibreria. La cambra d’estudiant a can Tona. Cel·la monàstica i obrador de poeta. Espai del
recolliment, de la inspiració, de la creació poètica, de la lectio divina. Espai clos que s’obre a
la immensitat del dia esplendorós i de la nit estelada. Heus aquí els pols de les lectures ini-
ciàtiques i els recolliments primordials del poeta, origen i fonament de tota poesia. 

En la solitud de la cambra
Un o dos llibres, un instrument musical i un compàs o una lent. Aquests eren els objectes
d’una cambra d’estudiant a la fi de l’edat mitjana, segons que es desprèn d’un dels Contes de
Canterbury, de Chaucer. A més, és clar, del mobiliari, compost de llit, taula, cadira, bagul,
llàntia, aiguamans. I si l’estudiant era ric, un fàmul, que dormia a la porta. 

Cinc segles més tard, la cambra de Verdaguer al mas de can Tona, quan estudiava al Seminari
de Vic, no era gaire diferent de la de l’estudiant de Canterbury o de qualsevol altra ciutat d’estu-
dis a l’Europa de la fi de l’època medieval. Tan poc havien canviat algunes coses, que al Seminari
de Vic del segle xix encara hi havia fàmuls, estudiants pobres al servei dels qui es podien perme-
tre de pagar la residència a la ciutat. No és improbable que Verdaguer hagués estat un fàmul d’a-
quests, si els seus parents de can Tona no li haguessin proporcionat la cambra i la manutenció.

Tot i que abans degué treballar-hi de mosso en temps de vacances, entrà d’estudiant i mes-
tre a can Tona el 1863, a divuit anys, en començar els cursos de teologia, i en sortí el 1871, a
vint-i-sis, ordenat sacerdot feia un any. La llarga estada a can Tona aportà un benèfic estímul
a la formació del jove Verdaguer. No sols se li abreujà de la meitat el camí diari a les aules,
d’una hora de durada, sinó que la cambra d’estudiant li proporcionà les condicions idònies
per a dedicar-se de ple a la vida intel·lectual. Una vida entre llibres. 

El jove poeta deixà descrites en termes colpidors les hores nocturnes, dedicades a la crea-
ció, «en la solitud de la cambra» de can Tona: 

«Quan [ja de nit] tota la casada prenia la frescor en lo marxapeu del portal, o en los margenets
de la quintana, a mi m’hauríeu trobat en la solitud de la cambra, rumiant, o buidant en lo
paper lo que s’havia dibuixat aquell jorn en ma fantasia [...]. ¡Quantes voltes les dotze batallades
de la mitjanit brunzides pel rellotge del meu poble m’hi atraparen i l’estel de l’alba aguaitant
pel finestró, amb la ploma als dits i amb l’esquerra al front, ja em tornava a veure recolzat sobre
la taula!». Dos màrtirs de ma pàtria, o siga Llucià i Marcià. [Explicació], p. 194, 36-45.

Tot i que no sabem si la cambra de Verdaguer contenia, a més de llibres, algun instrument
musical i científic, val a dir que els programes escolars havien travessat els segles sense des-
prendre’s del trívium i el quadrívium. La música i l’aritmètica, l’astronomia i la botànica, els
rudiments de física, química, mecànica, encara formaven part dels plans d’estudis d’un
Seminari Tridentí que, com el de Vic, a desgrat d’adaptar-se a les normatives del ministeri
d’instrucció pública, no cedia a l’especialització que ja feia sentir els efectes separadors entre
ciències, lletres i arts, o entre estudis eclesiàstics i estudis civils. 

El que més havia canviat a la cambra d’un estudiant de mitjan segle xix respecte dels seus
antecessors eren els llibres. N’hi havia més d’un i de dos. Ultra els obligats pels programes
d’estudis, hi havia els de lectura recomanada i els de lectura lliure. En plena revolució indus-
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trial el llibre havia deixat de ser un bé escàs. Al segle xix Barcelona era el centre editor i
impressor més actiu dins l’Estat espanyol. Ciutats de Catalunya com Vic tenien una remar-
cable activitat editora i llibrera. Mentre les polítiques escolars feien disminuir el nombre 
d’illetrats, la propaganda ideològica, religiosa o laica, divulgava el consum del llibre i de la
premsa. Valgui esmentar els noms de dos vigatans pròxims a Verdaguer, Jaume Balmes i
Antoni Claret, com a exponents destacats de l’activisme «mediàtic», alguns productes dels
quals, com El criterio, 1845, del primer, i el Camí dret i segur per a arribar al Cel, 1843, del
segon, constituïren el nucli de moltes primeres biblioteques de consum domèstic. 

En tot cas a la cambra de Verdaguer hi havia una caixa o bagul, potser un prestatge per a
la llibreria, reduïda al començament, que degué anar augmentant a mesura que passaven els
cursos, que la seva vocació intel·lectual s’afermava i que s’anava convertint en addicte de la lle-
tra impresa. Lector d’una curiositat a penes sense límits i d’una exigència extrema a l’hora de
formar la pròpia selecció d’autors. 

En estones d’inspiració
Verdaguer tingué de la seva activitat i del seu destí de poeta un concepte estranyament precoç
i modern. A vint anys, en presentar al lector Dos màrtirs de ma pàtria, o siga Llucià i Marcià,
ja es revelà conscient de l’existència en el seu interior de tot un univers desconegut i alhora
molt real, que li reclamava de sortir a la llum. Tenia la fe de l’inventor en una cosa encara no
creada, que ell i només ell havia de crear. 

Quan el 1867, a vint-i-dos anys, es debatia amb els poemes atlàntics, confessava al seu
mestre i confident, Marià Aguiló, sense cap pudor, l’experiència de la inspiració:

«[...] m’han vingut pensaments encisadors, belleses d’argument que, si fossen d’un altre, gosa-
ria calificar d’hermosíssimes; he cregut sentir los remors dels boscos verges d’Amèrica; afins,
en estones d’inspiració, son geni ha deixat veure’s —almenys a mi m’ho semblava— entre les
branques del desmai de la fontana». Ep. I, c. 21, p. 65.

Per al poeta del segle del romanticisme, la natura complectiva és una segona cambra, espai
especialitzat per a l’activitat creativa. Així com hi ha dos espais, hi ha dos moments privile-
giats de la inspiració, l’hora crepuscular, del matí o del vespre, i les hores nocturnes. La nit és,
per a Verdaguer com per als poetes de la seva estirp, el reialme del son i dels somnis. El món
oníric, alternatiu, que comença al captard i s’acaba a l’aurora.

La natura és el lloc on recollir-se en les hores diürnes i abandonar-se a lectures, medita-
cions i ensomnis. El lloc on rebre la visita dels genis, del genius loci en particular. La cambra és
per a la nit, com la natura per al dia: 

«Lo dia que no vaig a la torrentera, vaig a una font que és un xic més enllanet, a la que hi
torno també a la tarda, acompanyat sinó de mos pensaments; i bo i assegut allà sobre l’herba,
solo esperar que toquin l’oració de les ànimes.» Ep. I, c. 13, p. 45 i s.

La font al·ludida, que és la font del Desmai, a prop de la masia de can Tona, té la predilecció
del poeta com a lloc de recolliment. Per això la converteix en un segon obrador, per a aïllar-
s’hi durant les hores diürnes i acollir-hi les reunions literàries de la colla d’amics poetes de
l’Esbart. L’investeix d’un caràcter reservat, íntim, perquè en aquell espai s’esdevé l’acte sagrat
de comunió amb la natura, aquell que porta el poeta a l’èxtasi creatiu. No es tracta de llegir
en «el llibre de la natura», sinó al revés, de sentir-se pàgina en blanc on la natura escriu. O
dicta. No es tracta de fer-hi fontades de barrila estudiantesca, sinó «acadèmies».

Els llibres no deixen pas d’acompanyar el poeta a l’espai clos de la font del Desmai. És
molt eloqüent el retrat que el seu protector Marià de Picó i de Valls en pintà l’any 1870,
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intentant de reflectir el Verdaguer de cinc anys abans, a l’època que baixà a Barcelona a reco-
llir el primer premi dels Jocs Florals com a home del camp i home d’estudis. Fadrí de
Muntanya i estudiant de Teologia. Vestit de pagès mudat, el jove poeta es dreça al centre del
quadre, amb un cos estilitzat com una figura del Greco i cobricelat per les branques desmaia-
des del salze —la salix babylonica del salm de David, on els hebreus desterrats penjaven la
lira— i es gira cap al cantó del pedrís de la font, on algú ha col·locat al lloc precís un cartipàs
i un llibre obert. 

Comprar llibres
Una de les manifestacions inequívoques de precocitat i modernitat en la consciència d’es-
criptor de Verdaguer és l’interès a formar-se la pròpia llibreria o biblioteca personal des dels
anys d’estudiant adolescent. Entre els seus biògrafs és un lloc comú subratllar que era visitant
assidu de biblioteques. En primer lloc la del seu cosí i primer mentor, el metge i escriptor
Joaquim Salarich i Verdaguer, format a Cervera, de fonda formació humanística i coneixedor
posseïdor de l’obra de Joan Andrès i Morell, Dell’origine, progressi e stato attuale d’ogni lette-
ratura, Parma, 1782-98, 7 vol.

En segon lloc l’Episcopal de Vic, accessible als seminaristes, de la qual l’estudiant poeta
resseguí d’un a un els prestatges de la secció de literatura, que contenien les obres clàssiques
nacionals i estrangeres. Era, però, insuficient per a satisfer les necessitats del poeta:

[Verdaguer a Aguiló] «Caríssim amic i senyor meu: d’ençà que ens vegérem per les festes de
Tots Sants [1867] no faig més que regirar i cercar llibres que parlin d’Amèrica i en especial 
de les isles de Sant Domingo i Sant Salvador. He seguit la biblioteca del senyor bisbe i algunes de
les millors llibreries particulars, però no n’he quedat gaire satisfet.» Ep. I, c. 21, p. 64 i s.

També disposà de la Biblioteca Provincial o de Sant Joan, antecessora de l’actual Universitària
de la Universitat de Barcelona, a la qual tingué accés privilegiat gràcies al seu amic i mentor
Marià Aguiló, que n’era el director. Una altra biblioteca disponible era la del Círcol Literari
de Vic, la secció juvenil del qual era la colla d’estudiants de l’Esbart. 

L’èmfasi, però, que calgui posar en l’assiduïtat de Verdaguer a freqüentar les biblioteques,
no ha de menystenir el seu precoç afany de formar biblioteca pròpia. No en tenia prou de lle-
gir llibres. En volia la propietat física. Volia posseir els «seus» llibres. 

Can Tona, escriví Jaume Collell, era «lo sagrari dels poètics records de jovenesa» de 
Verdaguer, però la vida que hi portava era «penosa», perquè, quan no hi havia classe, havia de
treballar «en l’art de la terra, com un pobre jornaler, per guanyar algun dineret per vestir-se i
comprar algun llibre». (J. C., Epístola biogràfica.) De l’anecdotari del poeta és coneguda la
juguesca de la carrera sobre el rostoll d’un camp. La guanyà i el duro de l’aposta se’l gastà en
llibres, entre els quals l’Odissea. (Íd., p. 237.) 

El poeta mateix, acabada la carrera eclesiàstica, en carta a Milà i Fontanals per a convidar-lo
a la primera missa, escrivia: 

«La festa serà senzilla, com correspon a un capellà que ha hagut de comprar los llibres treballant
a la terra.» Ep. I, c. 31, p. 92.

És un cas insòlit, avançat en l’època, d’obsessió llibrera. S’anticipa al que més tard esdevindrà
freqüent entre els escriptors professionals del segle xix, sabedors que els llibres són les eines de
l’ofici d’escriure. Al seu temps poques persones, si no eren adinerades i ocioses, es dedicaven
a adquirir una biblioteca extensa per al propi ús. Ni tan sols no era freqüent entre clergues.
Verdaguer, en canvi, a quinze anys, amb els primers impulsos d’allò que acostumem a ano-
menar vocació poètica, sentí néixer alhora la passió dels llibres, que ja no faria sinó créixer.
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Posseir llibres i publicar-ne esdevingué com la cara i la creu d’una mateixa moneda. De fet
amb el jove estudiant de Vic apareixia el primer professional de la ploma en català. Altrament
no s’explicaria que, en morir, a cinquanta-set anys, deixés una obra de més de quaranta títols,
entre els publicats i els no publicats, i una biblioteca d’alguns milers de volums. 

És indiscutible que el jove seminarista treballà a la terra en els dies de vacances, fins que
començà els cursos de teologia. Deixant de banda les exageracions i els embelliments, aquella
relació economicolaboral amb la terra, la del «pobre jornaler», situat al capdavall de l’escala so-
cial, Verdaguer la tractà de dues maneres. Al començament amb estil jocós, però realista i 
sarcàstic, fins i tot amarg, com en la Carta que escrigué en Santaló a Joseph Serra de Riudeperes.
1863. A partir de 1865 i, amb tota certesa, de 1867, Verdaguer ja no féu més de mosso, sinó
només de mestre. Llavors, amb un estil elevat i condescendent, poetitzà el seu passat en imat-
ges com la de la quarteta famosa on es defineix poeta i fangador. O la imatge en què es veu
poeta sembrador de versos a la terra del cor dels lectors.

Sense fortuna personal, l’estudiant poeta aconseguí de dotar-se dels llibres que necessita-
va. Ni el col·leccionisme ni la bibliofília no són a l’origen del seu afany. La seva biblioteca 
és instrumental, formada intuïtivament des de les afinitats íntimes amb els autors i des de les
necessitats pràctiques del treball intel·lectual. La relació de Verdaguer amb els llibres és d’es-
criptor professional, educat a l’ombra de professionals com Marià Aguiló, a qui escrivia, quan,
el 1867, treballava en els temes atlàntics:

«[...] em só determinat a demanar a vostè si en la biblioteca que està a sa direcció hi havia res
de què em pogués aprofitar, i de venir a copiar-ho, si hi fóra, per les vinentes festes de Nadal,
ja fos sobre els personatges anteriors o contemporàneos a Colom, sobre les menes d’aucells i
arbres, sobre relligió i estranyeses de la terra.

Retrat de Verdaguer a la Font del
Desmai (1870), de Marià de Picó
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»Lo senyor Llorens [i Barba], que, segons diuen, sap tant de geografia com es pot saber,
tal vegada tindria o sabria rastre d’algun llibre que parlàs d’aqueixes isles, i jo poria copiar lo
que m’agradàs, o comprar-lo, si ell no el tenia.» Ep. I, c. 21, p. 65 i s. 

Comprar llibres. Copiar llibres. Demanar llibres en préstec. Els llibres generen llibres. El llibre
és custòdia d’un coneixement adreçat a ell, al poeta. No pot no posseir-lo. La lectura és comu-
nió amb l’autor, com la meditació a la font és comunió amb la natura. La cambra d’estudiant,
la cambra de la font del Desmai, el llibre, els fulls, el tinter, la ploma.

Llibres de segona mà
Verdaguer nasqué en una família instruïda i en una casa on hi havia alguns llibres. Collell atri-
bueix als pares del poeta «afició a llegir bons llibres de devoció i d’història». (Epístola biogrà-
fica, p. 235.) El poeta recordava la mare:

«[...] en un racó de cambra o a rans de foc atiant la llenya, o amb lo llibret als dits». Ep. I, 
c. 33, p. 100.

En coneixem algun, d’aquests llibres familiars, com és El devoto peregrino (Viage a Tierra
Santa), d’Antonio del Castillo, obra divulgada en diverses edicions d’ençà del segle xvii.
Verdaguer, a l’incipit de Dietari d’un pelegrí a Terra Santa, escriví que era un

«[...] llibre que es trobava en tots los escons i llibreries de la plana de Vic»,

i que estant a la falda de la mare, li n’havia sentit llegir algun passatge bonic. Un segon títol
seria Despertador eucarístico y dulce convite, de Juan Gabriel Contreras (Barcelona, 1857), que
el poeta l’any 1871 reclamava al pare des de Vinyoles d’Orís,

«[...] Jo hauria de menester aquell llibre que teniu, titolat Despertador Eucarístico. Si demà la
n’Agna de l’aigua lo portàs a ca l’Anglada, estamper, lo senyor Rector dissabte me’l portaria.»
Ep. I, c. 43, p. 127.

Quants intermediaris per un llibre! El pare, «la n’Agna de l’aigua» (una veïna?), l’estamper
Anglada de Vic, el rector de Vinyoles d’Orís. Els llibres fan a vegades llargs camins secrets fins a
arribar al lector. 

Però quins llibres tenia Verdaguer a la seva biblioteca d’estudiant? És a la casa paterna de
Folgueroles, abans que a can Tona, on hem de situar la seva primera col·lecció de llibres pro-
pis. Els que trobava a casa devien ser pocs, però suficients per a constituir des dels primers
anys d’infantesa un exemple d’amor a la lectura i un estímul a començar la pròpia llibreria. 

La primera conjectura és òbvia. Verdaguer començà la llibreria amb llibres escolars dels
cursos de gramàtica fins als de teologia, passant pels de retòrica i de filosofia. Quinze cursos,
amb un currículum d’unes cent-cinquanta assignatures, donaven per a una variada acumula-
ció inicial de llibres. Els cursos, agrupats en cicles, eren de gramàtica (3), retòrica (2), filosofia
(3), teologia dogmàtica (4), teologia moral i cànons (3). El pas decisiu era entrar als estudis
de Teologia. Els d’abans, primaris i secundaris, eren profans, comuns a tots els estudiants,
encara que no volguessin continuar la carrera eclesiàstica. Els de teologia i més encara els de
moral i cànons eren reservats als futurs clergues. Verdaguer féu el pas a divuit anys, el curs
1863-1864, quan passà a residir a can Tona. 

Verdaguer guardà tota la vida alguns llibres d’estudiant. El més antic que coneixem és de
primer curs de Retòrica. Conté les obres del poeta llatí Virgili, P.[ublii] Virgili Maronis Opera
(Barcelona, 1822), i Verdaguer el comprà per cinc rals a un company més gran. L’exemplar és
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al fons verdaguerià de la Biblioteca de Catalunya, il·luminat amb dos autògrafs: «Joan Casals y
Puntí de Folgarolas. Estudiante de 1º año de Retórica. año 1857.» «Jacinto Verdaguer y Santalo
de Folgarolas estudiando 1º de Retorica. año 1859. 5 rals.» Verdaguer tenia catorze anys.

Tenir a les mans aquest llibre de Virgili-Verdaguer commou. El podem qualificar de pri-
mer llibre nucli a l’entorn del qual s’anà formant tota la biblioteca de l’estudiant poeta.
Verdaguer, adolescent de catorze anys, de primer curs de retòrica, hi llegia els hexàmetres lla-
tins que narren les aventures heroiques d’Eneas, fundador de la pàtria llatina. Commovedor
també, si pensem que hi consignà el preu, «5 rals», amb una actitud reveladora de l’educació
en l’estalvi i l’ordre, rebuda de la família.

Llibres de text
Entre un llibre de lectura i un llibre de text hi ha distàncies. La fonamental és que el llibre de
text no és per a llegir sinó per a aprendre. L’un és per a portar a l’aula, estudiar-hi, respon-
dre’n a classe o a examen. L’altre és per a tenir a la cambra, llegir-lo i, si escau, rellegir-lo per
necessitat íntima. L’un és fungible, per a vendre a un estudiant més jove, l’altre és per a guar-
dar tota la vida. L’un és despersonalitzat, didàctic. L’altre és màximament personal. Tanmateix
el llibre de text pot incitar a llibres de lectura, especialment si conté fragments de literatura i
història.

Coneixem alguns dels llibres de literatura i història que estudià Verdaguer com a llibres de
text. El Boletín Eclesiástico del Obispado de Vich, de juny de 1858 —quan el poeta començava
retòrica i poètica— publicà un pla d’estudis «para los Seminarios Conciliares de España»,
acompanyat del llistat de títols i autors obligatoris. Tant el pla d’estudis com els llibres impo-
sats en els establiments de l’Església repetien els que s’imposaven des del govern de l’Estat,
com a conseqüència del Concordat de 1851 entre Isabel II i Pius IX i de la Llei Moyano d’ins-
trucció pública de 1857. El butlletí del bisbat de Vic publicava el 1859 un «Reglamento de
Segunda Enseñanza», del «Ministerio de Fomento», que havia de regir els centres de forma-
ció de religiosos, on, entre altres coercions, s’estableix el castellà com a llengua d’ensenyament,
llevat que no sigui en llatí.

Heus aquí alguns dels manuals, establerts en el pla d’estudis i conservats a la biblioteca del
Seminari de Vic, que Verdaguer devia tenir i que, més enllà de l’aprenentatge escolar estricte,
podien estimular-lo com a lector amb interessos literaris:

— Nueva colección de autores selectos latinos con temas castellanos gradualmente dispuestos para
la versión hispano-latina y algunas escogidas sentencias de la Sagrada Escritura y Santos Padres,
redactada y anotada por los PP. Escolapios de Castilla. Tomo I. Madrid, Imprenta de las Escuelas
Pías, 1861. [Els autors més representats són Fedre, amb les faules, Ciceró, amb cartes i frag-
ments filosòfics, i Cèsar, amb capítols de la Guerra Civil, De bello Civile.]

— Colección de Autores Selectos, latinos y castellanos, para uso de los institutos, colegios y demás
establecimientos de segunda enseñanza del Reino. Tomo II. Madrid, 1851.2 [Els autors llatins
coincideixen amb els de l’obra anterior. Pel que fa als castellans, hi predominen els historiadors,
amb fragments de la Historia General de España, o Historiae de Rebus Hispaniae Libri XXX
(Toledo 1592), del jesuïta castellà Juan de Mariana; de la Guerra de Granada, de Mendoza, o
sigui La guerra de Granada, de Diego Hurtado de Mendoza, de 1627; de la Guerra de Cataluña,
de Melo, o sigui Historia de los movimientos, separación y guerra de Cataluña, del portuguès
Francisco Manuel de Melo, publicada el 1645; d’Expedición de catalanes, de Francisco de
Montcada, o sigui Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, de Francisco 
de Montcada, «conde de Osona», publicada el 1623; de la Conquista de Méjico, de Solís, o sigui
Historia de la conquista de México, d’Antonio de Solís y Rivadeneyra, 1685. La selecció es com-
pleta amb fragments de prosa dels escriptors «sagrats» Luis de Granada i Luis de León, amb
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d’altres dels fabulistes Tomás de Iriarte i Félix Maa Samaniego. Val a dir que és una selecció del
més alt nivell tant pel que fa a la ideologia com als models de prosa.]

— Nueva Gramática latina, escrita con senzillez filosófica por Luís de Mat y Araujo. Novísima
edición. Madrid 1845.8 Recomendada en primera línea por la Dirección General de Estudios.
[No conté cap selecció de textos d’autor.]

— Antonio Bergnes de las Casas. Nueva gramática griega. Parte Primera: para las escuelas de
Segunda Enseñanza. Barcelona, 1858. [La Crestomatía griega, de Bergnes, editada el 1847,
inclou prosistes, com Isop i Plató, poetes èpics, com Hesíode i Homer, i poetes lírics, com
Píndar i Safo.]

— Selecta ex optimis graecis auctoribus ad usum scholarum Societatis Iesu. Pars I. Matriti. Typis
Eusebii Aguado, 1829. Pars II íd. [Inclou, acompanyats de notes en castellà i traduccions lla-
tines, textos de prosistes i de poetes com Homer, Il·líada i Odissea, Teòcrit i Píndar.]

— Dominicus de Colonia. De Arte Rhetorica, libri quinque, lectissimis veterum scriptorum
aetatis aureae, perpetuisque exemplis illustrati. Accessere in hac novissima editione Institutiones
Poeticae auctore Josepho Juvencio. Matriti, 1780. [Tractat complet de Retòrica i Poètica que
a les primeres dècades del segle xx encara es feia servir de text al Seminari de Vic.]

— Cursus Philosophiae Elementalis (1847) i Cursus Philosophiae Fundamentalis (1846), de Jau-
me Balmes.

Entre els llibres de l’Inventari de la Biblioteca de Verdaguer es troben diversos títols que
podrien provenir dels cursos escolars, com són, entre altres, una Ars Rhetorica (5.810) i Ovidii
Tristium Libri V argumentis et notis (5.816).

El llibre i l’atzar
És sabut que Verdaguer no fou un estudiant acadèmicament brillant. Fascinat per la poesia, la
història, la llengua, que havia estudiat als cursos de gramàtica i de retòrica, en restà presoner i
les disciplines dels cursos de filosofia, teologia, dret canònic, moral, no tenien gaire interès per
a ell. Per això sentí tan forta la dualitat entre l’obligació de l’estudi i la vocació de la poesia:

«[...] la primavera comença d’encatifar los camps que tant t’agraden; jo no puc gosar gaire
d’ells sinó quan vaig i vinc de l’aula, i encara tot resant. Però quines estones passo! Los aucells
sembla que m’entonen lo Laudate Dominum de coelis, i entre un vers i l’altre se me’n van los
dits a collir les violetes de vora del camí.» Ep. I, c. 28, p. 81 i s.

Pel gener de 1867 escrivia que li pesava l’obligació d’anar a classe «a sentir seds i ergos», on es
repetien fins a la sacietat sil·logismes llatins per a aprendre dialèctica escolàstica. La seva alter-
nativa eren llibres i natura:

«vaig arreplegar un parell de llibres dels que fan per a mi [...]. A la primavera, anant i venint
de Vic, cada dia veig sortir i pondre lo sol, i encara que haja d’anar-me’n a classe a sentir seds
i ergos, no quedo per açò de gosar de la vista dels camps i les muntanyes; però en aqueix temps
d’hivern, més que més, los dies d’aula són per a mi molt carregosos.» Ep. I, c. 13, p. 44.

Per la mateixa carta sabem quins eren alguns dels llibres que llegia «per aquells camps i
torrenteres»:



«Cada dematí, entre vuit i nou horas, ja m’hi veuria passejar amunt i avall amb l’Eneida o la
Gerusalem, que són les obres que mai me cansí de llegir ni penso traure’m dels dits.» Ep. I, 
c. 13, p. 45.

A La Gerusalemme liberata, cal afegir-hi Aminta. Aquestes dues obres de Tasso, Verdaguer les gua-
nyà l’any 1865 per un accèssit als Jocs Florals. Tenia vint anys, però és probable que les llegís abans,
si creiem el que diu Collell: «[jo] no tenia encara quinze anys que en los solitaris racons de la Gorga,
prop de l’Esquirol, recitava en veu alta» el cants de La Gerusalemme de Tasso. En italià, és clar.

La predilecció pels poemes èpics responia a la idea dels escriptors de la Renaixença sobre
la superioritat de l’èpica com a fonament d’una literatura nacional. Francesc d’Assís Aguilar i
Serrat, de Manlleu, professor de Verdaguer al Seminari de Vic d’història, geografia, llengua
grega i filosofia, ho sostenia a Plants de la llengua catalana (Vic, 1861), alhora que com a direc-
tor de la revista El Seminarista Español. Periódico semanal de ciencias, literatura y arte publicava
extensos fragments de poemes èpics com La Gerusalemme de Tasso, Os Lusiadas de Camoens,
Der Messias de Klopstock. Aquestes dues últimes obres figuren a l’Inventari de la Biblioteca
Verdaguer, Klopstock.- Il Messia.- Poema (9.030) i Camoens.- Os Lusiadas (9.035). 

La literatura castellana del Segle d’Or, és obvi, ocupava una bona part de les lectures obli-
gatòries o recomanades dels cursos de Retòrica. En èpica sobresortia La Araucana d’Alonso de
Ercilla, que a l’Essai sur la poesie (1726) de Voltaire havia quedat establerta per a la crítica pos-
terior com l’única epopeia en castellà que mereixia la companyia d’Homer, Virgili, Dante,
Ariosto, Tasso, Camoens i Milton. Pel que fa a la lírica, el poeta destacat era Lope de Vega,
celebrat com imitador genial de la poesia popular en cançons, romanços, nadales, corrandes.

Fora de les aules els romàntics castellans eren llegits. Quan Verdaguer l’any 1869 féu conèi-
xer el seu «Qui com Déu?», un poema d’ambició filosoficoteològica sobre la creació del cosmos,
Déu, la humanitat, la religió, despertà tal admiració entre els companys de l’Esbart, que, en boca
de Collell, el qualificaren de «superb» i que «poc se’n falta si no passa la mà per la cara a Lamartine
i Zorrilla, quals poesies sobre el mateix assumpto llegí ans de fer la seva». Ep. I, c. 26, p. 77, n. 5.

La novel·la, en canvi, no entrava en les lectures predilectes del poeta, com tampoc no figu-
rava en les recomanacions de les aules ni a les prestatgeries de la Biblioteca Episcopal de Vic,
on, segons Collell, hi havia tres úniques novel·les, Las ruinas de mi convento, de Ferran Patxot;
El Hebreo de Verona, del P. Bresciani, i Los Misterios de las sectas secretas. Això no obstant,
Verdaguer llegia narrativa si li servia per a l’obra que portava entre mans. Així, sabem que per
al poema Colom se serví de Cristóbal Colón, historia popular, Francisco J. Orellana, edició de
1858, com també probablement de la novel·la de James Fenimore Cooper, Cristobal Colon,
traducció castellana de Mercedes of Castille, s. d.

Pel gener de 1869 Verdaguer s’interessava per «una novel·leta de pretensions filosòfiques
sobre l’Atlàntida», en carta a Milà i Fontanals (Ep. I, c. 24, p. 72). Podia referir-se, segons els
editors de l’Epistolari, a la «novel·la New Atlantis del filòsof i assagista anglès del segle xvii
Francis Bacon». Entre les poques novel·les que apareixen a l’Inventari de la Biblioteca de
Verdaguer es poden esmentar Petrarcha.- Historia d’Walter (4.957), Hugo.- Los Miserables
(9.158), Manzoni.- I promessi sposi (5.454), Martorell.- Tirant lo Blanch (5.765), Patxot.- Las
delicias del claustro (6.972) i Las ruinas de mi convento (6.973). 

Al segle del triomf de la novel·la la cultura eclesiàstica i el món acadèmic en general vivien
d’esquena a un gènere considerat inferior, si no nociu, i en tot cas contraindicat per a la for-
mació dels joves. Es pot ben dir de Verdaguer que, tant per la pressió educativa a què estigué
sotmès com per la inclinació incontenible que sentia cap a la poesia i fins i tot per la com-
plexió moral i sentimental que el governava, la lectura de novel·les la considerava, si més no
per a ell, una pèrdua de temps. 

El darrer estiu que passaria a can Tona escrivia des de Viladecans, de Sant Boi del
Lluçanès, a Collell: 
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«En Pepet Salarich me digué que s’havia mort un capellà que tenia tants llibres; si vas a veure
la [llibreria], mira quins llibres hi ha de Mística, vida de Sants, i si valen gaire, que jo tinc fam
de llegir-ne[...]. Les vides que m’agraden més són les dels Sants més enamorats de Déu, pel
estil de Santa Teresa (que ja la tinc) i Sant Estanislau de Cosca. Tinc també la de S. Francesc,
i [...] lo Flos Sanctorum.» Ep. I, c. 38, p. 115. 

Alguns estudiosos sostenen que Verdaguer no era gens transparent a l’hora de relacionar les
fonts dels seus llibres o de manifestar-se sobre els temes en què treballava. Donava pistes, però
a vegades pistes falses o poc clares. Així, mentre escriu a Collell que «té fam» de llegir llibres
de mística i de vides de sants, sabem per altres documents que treballava amb tota intensitat
en L’Atlàntida. La feina del lector escriptor és una activitat secreta, d’artesà que no revela els
materials amb què treballa. 

Altrament la intervenció de l’atzar en les lectures és incontrolable. Ni els programes d’estu-
dis ni els llibres de text ni les biblioteques no condueixen el flux d’impressions que els llibres
irradien i que inesperadament toquen el lector, allà on el fan vibrar, en el moment just que
pot vibrar. Així, el 1878, quan L’Atlàntida ja és editada, Verdaguer revela confidencialment a
Collell el veritable origen de la primera idea de L’Atlàntida:

«Lo que em dius del primer plan del poema era realment de l’Atlàntida dintre el descobriment
d’Amèrica; mes això sempre ho he portat secret com un gros pecat de poc seny literari, que
crec no posaràs en públic[...].

»La idea de l’Atlàntida me vingué realment d’un capítol del Temporal y eterno, en què parla
de les grans catàstrofes del món, molts anys abans de somiar en fer lo poema ni en dedicar-
me a la poesia. És una de les impressions fortes que he tingut en mon freqüent tracte amb los
llibres.» Ep. II, c. 158, p. 113.

Es refereix a l’obra del jesuïta P. Juan Eusebio de Nieremberg, De la diferencia entre lo tempo-
ral y eterno, crisol de desengaños, editada diverses vegades a partir del segle xvi, entre les quals
una el 1776 a la impremta de Maria Àngela Martí i una altra el 1862 a la Librería Religiosa,
totes dues a Barcelona. 

«Con estos exemplos tan ciertos no era menester lo que escrive Platon y aprueba Tertuliano y
muchos Authores de estos tiempos: Que la isla Atlantica, que estaba en esse extendido espa-
cio de el Oceano que cae entre España y la Indias Occidentales, y dicen era mayor parte del
mundo que Africa y Asia, y estaba llena de gentes innumerables, con un horrendo terremoto
y con un diluvio de un dia y una noche, en que el Cielo se deshizo en lluvias y la mar tras-
passó sus lindes, quedo sepùltada en el Oceano, con todos sus habitadores.» Nieremberg, 
De la diferencia entre lo temporal y eterno, crisol de desengaños.

Sense l’atzar que posà davant dels ulls del poeta aquestes ratlles que li causaren «una de les
impressions fortes» que tingué en el seu freqüent tracte amb els llibres, no hauríem tingut
L’Atlàntida. 

La dona que amb la llet me féu mamar la poesia 
Entre les lectures iniciàtiques de Verdaguer cal comptar amb la producció d’escriptors en cata-
là, antics i moderns. Novament sorprèn la precoç professionalitat del poeta, que amb mitjans
tan escassos feia el seguiment de l’actualitat literària. Coneixia, d’una banda, la producció dels
Jocs Florals, des del primer any de la restauració, 1859. Una col·lecció dels volums del certa-
men de 1859 a 1883 es troba aplegada a l’inventari de la seva biblioteca (5.668-5.681). De l’al-
tra banda, seguia els autors que giraven a l’entorn dels Jocs i publicaven en revistes, calendaris
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o col·leccions afins i amb els quals es relacionava des de 1865. El llibre de Francesc Pelagi Briz,
La Masia dels amors (Poema popular), publicat el 1866, però anunciat molt abans, meresqué
el seu interès (Ep. I, c. 7, p. 28). De Briz tenia també Cansons de la terra, 1866. El recull de
rondalles de Terenci Thos i Codina, Lo llibre de la infantesa, 1866, li despertà elogis hiperbò-
lics (Ep. I, c. 11, p. 39 i s.). Igualment la famosa poesia d’Adolf Blanc «La veu de les ruïnes»,
premiada als Jocs Florals de 1867 (Ep. I, c. 26, p. 76).

Com a instruments de treball de l’escriptor, més que com a llibres de lectura, s’han de res-
senyar les obres de llengua, gramàtiques, diccionaris. Especial interès té l’obra Elements de
Poética Catalana y Diccionari de sa rima, Girona 1852, de Pau Estorch i Siqués, metge olotí,
conegut com a poeta amb el pseudònim Lo Tamboriner del Fluvià, esmentat per Verdaguer
(Ep. I, c. 18, p. 57). Amb tota certesa Verdaguer se serví del diccionari d’Estorch per a com-
pondre les octaves reals del poema Dos màrtirs de ma pàtria en els inicis de la seva activitat
d’escriptor cap a 1863. Un exemplar del diccionari amb anotacions manuscrites atribuïdes 
a Verdaguer es troba a la Biblioteca de Catalunya. 

Els autors majors, Marià Aguiló i Manuel Milà, a partir de 1865, foren adoptats com a
mestres per Verdaguer i ells l’adoptaren com a deixeble. El guiaren per la via de les lectures i
de la pròpia obra. Així, Marià Aguiló, que l’any 1866 obtingué el títol de Mestre en Gai Saber,
li fou un model de poesia lírica (Ep. I, c. 10), mentre que Milà, de qui posseïa les obres teò-
riques, com el Compendio de arte poética (7.307) i els Principios de teoría estética (7.370), 
l’influí en l’èpica, amb La cançó del pros Bernat, fill de Ramon, 1867, «de què parlàrem molt
amb mos amics d’ací dalt» (Ep. I, c. 19). Milà li’n dedicà un exemplar, «Al poeta de Folgarolas.
L’autor». De Milà també tenia La complanta d’en Guillem (5.138).

Fou en la recol·lecció de materials de folklore que Milà i Aguiló exerciren sobre
Verdaguer una més forta influència. En realitat el convertiren, en els temps d’estudiant, en
un eficient recol·lector de cançons tradicionals a la plana de Vic. Després continuà la re-
col·lecció a totes les contrades que visità, fins i tot a les de parla castellana, de fora de
Catalunya o a les travessies a les Antilles, i l’amplià a altres gèneres, com les rondalles, els
refranys, el lèxic.

El Romancerillo catalán. Canciones tradicionales, de Milà i Fontanals, de 1853, aparegué el
1882 en una segona edició «refundida y aumentada» gràcies en bona part a les aportacions de
Verdaguer. El Romancer popular de la terra catalana, que Aguiló aplegava i que passà a l’Obra del
Cançoner Popular de Catalunya, conté nombrosos materials transmesos pel col·lector poeta.

En ple romanticisme Verdaguer pensà que la poesia popular és l’expressió genuïna, espon-
tània i anònima de l’ànima del poble. La consciència de la personalitat nacional es canalitza
en la poesia popular, per mitjà de cançons d’història remota, de rituals atàvics, d’herois lle-
gendaris, de sentiments universals com l’amor, l’enyorament, la religió, el patriotisme. Per
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això exalçà la pròpia mare, una dona particularment dotada per a retenir a la memòria i pot-
ser per a recrear un nombre considerable de peces, en especial de «cançons», goigs i «divinos»
o textos del cicle de Quaresma i Setmana Santa referents a la passió de Jesús:

«[...] “ja no tinc mare” [...] quan penso que no sentiré mai més la veu aimada que m’adormia
al bressol [...] quan penso que no em contarà ja més rondalles de reis i comtes, ni em parlarà
de cançons i divinos —que era el ram de poesia popular que més estimava—, quan penso que
no porà endreçar més mos passos i volades la dona que amb la llet me féu mamar la poesia
[...]». (Ep. I, c. 33.)

Si en l’ideari poetològic verdaguerià «la poesia és un ocell del cel / que fa sovint estades a la
terra» i el poeta no n’és sinó el tornaveu, la poesia popular és més poesia que cap altra poesia.
És la poesia no escrita, no estampada en llibres. És la poesia viva. Per això el cor de la mare és
un llibre, l’únic permanentment obert. Com també ho és el del poeta, on la mare llegeix els
seus «pobres versos»:

«Cor hermós, obert de nit i dia a més sedentes mirades, ja no tornaré llegir en tu. Cor melan-
còlic i trist, ja mos pobres versos no poran alegrar-te més, ja mes pobres oracions no trobaran
les teves ales per a volar al cel.» (íd.)

Ens trobem, doncs, davant d’una forma nova de «lectura iniciàtica». Si Verdaguer fou intro-
duït a la poesia popular abans que a la poesia culta, si la literatura oral entrà abans que la lite-
ratura escrita en el seu repertori, es tracta de donar a la «lectura» de poesia popular un lloc de
base en el procés de l’educació literària del poeta.

Altrament la poesia popular oferia a Verdaguer una tradició literària que no podia trobar
en la literatura culta pròxima. Aquí rau un dels encerts genials del poeta en les primeres pro-
vatures. Encert instintiu o induït, tant li fa. És de totes totes un encert que, en integrar-se en
el món insegur de les lletres catalanes de la segona meitat del segle xix, anés a la poesia popular
a buscar seguretat, models, estils. No hi ha dubte que sense aquestes lectures al cor de la mare
Verdaguer no hauria trobat tan inequívocament el camí que obria una viabilitat moderna a la
poesia en català. 

Young. Schlegel. Dante. Hugo. Lamartine
No és el lloc de tractar del coneixement de les llengües i literatures estrangeres que adquirí el
jove lector Verdaguer. Valguin només uns apunts. El maig de 1871, quan ja acabava l’estada
a can Tona, Verdaguer escrivia a Marià Aguiló:

«Lo pensament de la mort m’ha fet recordar d’un tercer tomo, o segon, de les meditacions de
Young, que havia triat per mi de la llibreria del capellà del carrer de la Claveguera i que algú
degué treure del meu pilot. Si torna a veure al venedor, que li diga que li entregue, si el té, a
qualsevol preu, perquè era cabalment lo que em faltava d’aquella obra. És un tomo gros com
la historia universal d’en Cortada; i, per més senyes, hi ha algunes meditacions darreres en vers
francès. Si hi ha l’Esclegel, que me l’arreplegue, puix jo no hi vaig pensar.

»Dels llibres que vol demanar a París, si me’n tinc de fer un preu molt estraordinari, me
n’estaré, però d’uns quants duros ja me n’aconsolo, encara que no els hi puc enviar desseguit,
perquè els tinc de guanyar. Poria demanâ’ls també si hi ha cap altra obra que parla de
l’Atlàntida.» Ep. I, c. 36.

A l’Inventari de la Biblioteca de Verdaguer trobem dues vegades Edward Young, el poeta i crí-
tic anglès, qualificat de preromàntic, conegut per l’obra poètica The Complaint, or Night
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Thoughts on Life, Death anv Immortality, 1742-1745. La primera en traducció francesa,
Collection des OEuvres d’Young «(Tom IV inutilitzat)» (5.202) i la segona, Young.- Obras selec-
tas (9.749), o sigui Obras selectas, expurgadas de todo error... de Young, Madrid 1798-1804. Una
obra que deixà rastre en el Verdaguer de les provatures de Colom i de »Qui com Déu?». 

Pel que fa a «l’Esclegel», es tracta de Friedrich von Schlegel, Vorlesungen über Geschichte
der alten und neuen Literatur, de 1815, obra traduïda a instàncies de Milà i Fontanals. A la
biblioteca del Seminari de Vic n’hi ha dos exemplars, «Federico Schlegel, Historia de la lite-
ratura antigua y moderna, traducida al castellano por [José] P.[etit de] C.[órdova]. Barcelona
1843.» Friedrich Schlegel l’any 1808 s’havia convertit al catolicisme i la seva visió combativa
de convers sobre la literatura «catòlica», universal, on la castellana del Segle d’Or ocupava un
lloc destacat, trobà un gran ressò entre els catòlics catalans.

Molts altres autors apareixen a la correspondència, als pròlegs i a l’«Inventari» dels llibres
de Verdaguer. Sabem que escriví una poesia amb el títol «L’eternitat de l’Infern» (després de
llegir Dante), que llegí intensament Lamartine abans de compondre «Qui com Déu?», que
posseïa les obres completes de Victor Hugo (7.188-7.197), que tenia algun llibre de Heine
(7.206), de Lermontov (7.123), de Nerval (7.271), de Grimm (7.128). De molts d’aquests
títols no sabem quan els adquirí i si o quan els llegí. 

D’altra banda, Verdaguer, tal com observà Marià Manent, «en les notes a L’Atlàntida no sola-
ment cita els autors clàssics: Plató, Sèneca, Plini i Diodor Sícul, sinó geòlegs, antropòlegs i natu-
ralistes moderns com Buffon, Milne-Edwards i Fritz Müller». Citar pressuposa certament lec-
tures, però lectures certament utilitàries, al servei de l’escriptor. En el cas del Verdaguer de
L’Atlàntida les lectures que pressuposa al pròleg i a les notes són significatives no tant dels seus
interessos de poeta com dels d’erudit, tal com ell mateix més tard reconeixeria. 

Els noms de Young i Schlegel poden servir de límit extrem fins on arribaven els interessos
de Verdaguer lector jove. Posen en relleu que fou molt aviat un lector políglota. Si més no el
radi dels seus interessos literaris s’estenia a obres en català i castellà, en llatí, però també en
francès i en italià, tal com es posa de manifest en una llista autògrafa de títols de llibres, con-
fegida cap a 1870 (Ep. I. Apèndix V), o en l’Inventari de la seva biblioteca. Altrament demos-
tren el doble interès per llibres de creació, Young, i de crítica, Schlegel, alhora que la necessi-
tat d’estar al corrent de les idees, les tendències i fins i tot de les modes literàries.

La lectio divina
Entre les lectures de Verdaguer ocupa un lloc destacat la lectio divina o rés de l’Officium divi-
num, contingut en el breviari. Es tracta altre cop d’una lectura molt especial. Obligatòria per
als clergues, a la majoria dels quals deixava indiferents, per manca de sensibilitat literària, exer-
cí una influència determinant sobre un clergue com Verdaguer, permanentment a l’aguait del
sentit ocult d’un passatge conegut o d’un mot aparentment anodí:

«[...] han fet uns dies tan serens i bonics, que feien venir més gana de cantar i versejar que
d’escriure prosa de cartes: aixís és que els só aprofitats, en lo que em permeten mes obliga-
cions de reso i d’estudiant, en l’arrodoniment de mon poemet [«Qui com Déu?», L’Atlàntida
(?)].» Ep. I, c. 24, p. 72. 

L’obligació del «reso», Verdaguer l’assumí per tota la vida el desembre de 1868, juntament
amb el compromís del celibat i el de vestir sotana. Tenia vint-i-tres anys. «Llegir», «resar»,
«passar» el breviari volia dir dedicar-se cada dia, en privat, a l’anomenada litúrgia de les hores,
que a les catedrals i monestirs es resava i/o cantava en comunitat, d’acord amb una pràctica
que l’església oriental traspassà a l’occidental, que consistia a organitzar la jornada dels consa-
grats a la vida religiosa en vuit segments, anomenats hores canòniques matines, laudes, prima,
tèrcia, sexta, nona, vespres i completes.
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Els llibres litúrgics, en especial el Breviarium Romanum, asseguraren a Verdaguer la con-
nexió permanent amb el món de la gran literatura cristiana antiga, distribuïda en tres grans
seccions, Lectionarium, Psalterium i Himnarium. Les lectures procedien de la Bíblia, amb
l’Antic Testament, representatiu de la vida del poble d’Israel, i el Nou Testament, centrat en
els evangelis de la vida de Jesús i dels apòstols. En segon lloc, els Pares de l’Església antiga, o
escriptors cristians postcanònics fins al segle vii i viii, amarats dels corrents filosòfics hel·lenís-
tics, en especial de neoplatonisme. Les hagiografies de sants antics i moderns eren també
objecte de lliçons o lectures. Els Salms o Psalteri, el llibre més líric de la Bíblia, era resat, és a
dir, «recitat» més d’una vegada de cap a cap al llarg de l’any. Per últim, els himnes o càntics,
composicions de lloança i d’invocació, cantades, obra de grans escriptors en llatí com sant
Ambròs de Milà. 

L’abast d’aquestes lectures damunt i endins de la vida literària de Verdaguer a penes el
podem exagerar. En els darrers anys es manifestà de manera explícita amb la traducció de Les
quatre passions, o la Passió de Jesucrist segons cadascun dels quatre evangelis, que publicà l’any
1900, i la versió comentada del Càntic dels càntics, precedit de Los jardins de Salomó, edició
pòstuma de 1907. Es tracta de dos cims visibles d’un iceberg grandiós i fondo que abasta 
l’obra verdagueriana de cap a cap:

«[Sant Tomàs d’Aquino] el més gran de tots els teòlegs, que alguns tenen per sec, no havent
tastat ses obres més que fins a l’escorça, gastà els últims dies de sa vida comentant lo més poè-
tic, lo més suau i el més dolç de tots los llibres [el Càntic], podent exclamar amb l’apòstol:
Nostra conversatio in coelis est.

»Conta sant Francesc de Sales que sant Tomàs, en sos darrers moments, plegà les mans, aixe-
cà els ulls al cel i, alçant sobtadament la veu, digué amb gran fermesa aquestes paraules del
Càntic, les darreres que havia exposades: “Veniu, oh estimat meu, sortim al camp.” Veni dilecte
mi, egrediamur in agrum.» Cap. VII, VII. Càntic dels càntics, precedit de Los jardins de Salomó.

El càntic bíblic de l’amor, el poema dels poemes de la poesia amatòria de tots els temps, és una
mostra del que significaren per a Verdaguer alguns textos sagrats del cristianisme, com aquests
del Càntic, que l’acompanyaren des de les primeres composicions liricomístiques d’adolescèn-
cia fins a aquesta traducció d’última maduresa, on deixa traspuar el desig de sentir l’esposa,
com sant Tomàs, convidar-lo a sortir al camp, a l’encontre de la primavera i de la natura. 

La familiarització de Verdaguer amb els textos sagrats començà molt aviat, tant a les aules
com a la vida de devoció i de seguiment de l’any litúrgic. No podia, doncs, trobar-hi el fac-
tor descoberta, inherent a tota lectura iniciàtica. Hi trobava, per contra, el factor oposat, la
repetició. Resar no és pas el mateix que pregar, com vénen a suposar molts diccionaris.
Resar/recitar és «cantar l’ofici diví sobre un sol to» o «dir en veu alta i de memòria» els textos
sagrats, siguin pregàries o no ho siguin.

Podem parlar, així, de Verdaguer, recitador de breviari, com d’un gran coneixedor dels
grans textos de la literatura judeocristiana. Llegeix textos sabuts de memòria, aparentment
gastats, espremuts, que reserven, però, a l’iniciat el sentit inaferrable, el suc que no s’exhau-
reix mai, allò que hi han trobat milions de lectors abans que ell. La majoria s’han limitat a
resar-los. Només alguns han tingut el do de llegir-los «de nou». 

La lectio divina no és lectura iniciàtica convencional. Lectura com a exigència espiritual.

Lector llegit
Com molts altres lectors de Verdaguer abans de mi, i espero que molts d’altres després de mi,

«més d’una vegada he imaginat una certa cambra, a la Plana de Vic, pintada amb aquella calç
una mica blavenca que s’estila a la pagesia, i en la qual els despreniments successius dibuixen
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vagues siluetes geogràfiques. Hi veig una caixeta amb llibres, una barretina musca penjada a
la porta, i un galant minyó, colrat, d’ulls ardents i celles rúfoles, que escriu i medita. 

»[...] en la petita cambra on penetra l’alè del blat madur, quin trasbals de mars i terres! Tot
un continent cruix i s’enfonsa; darrera aquell front colrat de pagès hi ha abismes devorants i
sepulcres d’escuma; vergers, palaus i llotges són pastura del foc; lluiten atlants i gorgones.
Diríeu que el mític aiguabarreig s’endurà la masia on, nit alta, vora el llum d’oli, escriu Jacint
Verdaguer. La clava d’Hèrcules fa trontollar el trespol i la Plana coberta de blats i d’estrelles.
En la imaginació i la poesia, l’Atlàntida és novament engolida pel seu verd sepulcre, però nei-
xen les illes gregues, amb tremolor de murtres i terebints, i a Catalunya es consolida la
Renaixença.» Marià Manent, La poesia de Jacint Verdaguer.

És un miracle que la cambra d’estudiant que tenia Verdaguer a can Tona s’hagi preservat gai-
rebé intacta en un món com el nostre tan destructor. Encara es conserva tal com la deixà l’any
1871, després de passar-hi vuit anys i després d’escriure-hi sis poemes, Dos màrtirs de ma
pàtria, o siga Llucià i Marcià; Amors d’en Jordi i na Guideta; «Qui com Déu?»; Colom;
L’Atlàntida enfonsada o l’Espanya naixent de ses ruïnes; L’Atlàntida, i dues col·leccions de poe-
sies, les amatòries, Jovenívoles, i les religioses, Idil·lis i cants místics. A més de proses narratives
i el discurs fundacional de l’Esbart.

Les lectures iniciàtiques de Verdaguer bé valen per aquesta escriptura iniciadora de nous i
successius lectors. Llegir Verdaguer avui encara deu voler dir reiniciar alguna cosa que dema-
na de ser permanentment reiniciada. 

El poeta deixà la cambra d’estudiant de can Tona per una de vicari a la remota rectoria de
Vinyoles d’Orís. Després vindrien les cambres successives als vapors de la Transatlàntica, a
Barcelona, a la Gleva i altre cop a Barcelona, fins a la penúltima, al carrer d’Aragó, 271, 3r,
on visqué els darrers quatre anys fins a 1902.

Allà l’entrevistà uns mesos abans de morir el crític italoargentí José León Pagano: 

«Lo studio, in cui mi trovavo, appariva immerso in una luce crepuscolare, celeste e quasi mistica:
una lampada a gaz sulla scrivania, posta quasi nel mezzo alla stanza, mandava de’ tenui riflessi
velati da una ventola di seta azzurra. I mobili sparivano affatto sotto un’enorme quantità di libri,
disposti in tanti scaffali, che occupavano le pareti fino al palco. Anche la scrivania era ingombra
di libri, di giornali e di manoscritti. Un divano, due seggioloni e alcuni quadri di soggetto reli-
gioso completavano la mobilia. Confesso che la mia meraviglia andava sempre più crescendo. Non
arrivavo a concepire come un uomo, che aveva arricchitto la letteratura del suo paese di circa tren-
ta volumi di alta poesia e di due poemi, che sono due capolavori, non abitasse, prescindendo de la
sua condizione ecclesiastica, almeno almeno un palazzo...» J. L. Pagano, Giacinto Verdaguer, 
p. 232.

L’enorme quantitat de llibres, col·locats en prestatges que arribaven al sostre, passaren de la
cambra del carrer d’Aragó a la Biblioteca de Catalunya l’any 1908. Són la suma de llibres 
—més de quatre mil— que acumulà el poeta. També són la summa de les seves experiències
de lector, començades a la infantesa i l’adolescència. Els «trenta volums d’alta poesia i els dos
poemes», sorgits d’aquelles experiències de lector genial, es troben al cor —la veritable 
cambra de tota lectura d’iniciació— dels seus lectors d’avui i són penyora de futurs lectors. 

RICARD TORRENTS

15

lectures de verdaguer



Bibliografia

Epistolari de Jacint Verdaguer. Transcripció i notes per Josep M. de Casacuberta i Joan
Torrent i Fàbregas. Vol. I. Barcelona: Editorial Barcino, 1959.

Inventari de la Biblioteca de Verdaguer. Manuscrit, 1908. Exemplar xerocopiat. 
Rossend ARQUÉS, «La Gerusalemme Liberata de Tasso en la gènesi de L’Atlàntida de

Verdaguer», dins Anuari Verdaguer 1986 (Vic: Eumo Editorial, 1987), p. 183-199.
Jaume Collell, Epístola biogràfica. Edició a cura de R. T. dins Anuari Verdaguer 1986,

íd., p. 231-242.
Maria Condeminas, La gènesi de L’Atlàntida (Barcelona: Curial edicions, 1978).
Pere Farrés, «Colom» de Jacint Verdaguer. Contribució a l’estudi de L’Atlàntida. Tesi doc-

toral dirigida pel Dr. Joaquim Molas i Batllori. Ponent, Dr. Jaume Aulet i Amela. Universitat
Autònoma de Barcelona, 1992.

Pere Farrés, «Les fonts de “L’Atlàntida enfonsada”», dins Anuari Verdaguer 1992, íd., p.
35-75, 1993.

Pere Farrés, «Introducció» a J. V. L’Atlàntida. Obra completa, OCESV, vol. 2. (Vic:
Eumo Editorial/Societat Verdaguer, 2002 [en premsa]).

Marià Manent, «La poesia de Jacint Verdaguer». Pròleg a J.V. Obres Completes 3
(Barcelona: Biblioteca Perenne, 1949), p. XIII-XXIV. 

José León Pagano, «Giacinto Verdaguer». Edició a cura de R. T. dins Anuari Verdaguer
1988, íd., p. 229-242.

Antoni Pladevall i Arumí, «Les biblioteques de Vic en l’època de Verdaguer estudiant»
dins Anuari Verdaguer 1986, íd., p. 71-105.

Segimon Serrallonga, Notes per a una indagació de la figura femenina prototípica de
Verdaguer a partir de Jovenívoles (Vic: exemplar mecanografiat, 1981).

Ricard Torrents, «Estudi preliminar» a J. V. Dos màrtirs de ma pàtria, o siga Llucià i
Marcià. Obra Completa, OCESV, vol. 1. (Vic: Eumo editorial/Societat Verdaguer, 1995), 
p. 13-126.

Ricard Torrents, Jacint Verdaguer: un poeta per a un poble. Vic: Eumo editorial, 1995.

16

verdaguer. un geni poètic


