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Traductors gràfics de l’obra de Jacint Verdaguer: 
els seus il·lustradors

Se m’ha demanat que estableixi un inventari d’obres il·lustrades de Jacint Verdaguer, o més
ben dit, d’artistes il·lustradors que amb la seva obra gràfica acompanyaren l’obra literària del
poeta i també prosista. 

L’obra verdagueriana fou punt d’inspiració per a molts artistes —pintors, escultors, arqui-
tectes, il·lustradors, gravadors...—, però, sens dubte, els lligats més estretament al poeta són
els que comparteixen amb ell les mateixes pàgines dels seus llibres i tradueixen amb les seves
imatges les paraules de Verdaguer.

No cal dir que en la seva trajectòria literària hi ha dues obres cabdals que per la seva mag-
nitud i significat apareixen com les més adients per ser il·lustrades, i no només això, sinó per
ser editades en format gran i fins amb tractament bibliofílic. Em refereixo a L’Atlàntida (1877)
i Canigó (1885), que sens dubte s’enduen la màxima atenció dels editors des del mateix
moment de la seva publicació. Tanmateix, hi ha una altra creació verdagueriana que per la seva
estructura i el seu tarannà més popular també ha merescut una adaptació iconogràfica, per bé
que menys difosa del que podia semblar a priori. Es tracta de les seves Rondalles, obra pòstu-
ma publicada el 1905, a l’abast d’un públic lector més extens, des dels infants fins als més grans.
Una altra creació poètica, l’oda «A Barcelona», amb què guanyà un premi extraordinari als Jocs
Florals de 1883, i de la qual l’Ajuntament de Barcelona en féu una tirada especial de 100.000
exemplars per a les escoles,1 ha estat també al llarg dels anys un tema triat per a ser il·lustrat. Al
costat de tot això, només algun títol espars ha estat il·lustrat —o simplement decorat— algun
cop en edició corrent, infantil o de bibliòfil, com podrem comprovar tot seguit.

Si bé, repeteixo, l’objectiu principal d’aquest text és fer un primer inventari dels il·lustra-
dors (fonamentalment de llibres) de Verdaguer, en lloc de concebre’l simplement a manera de
repertori alfabètic, he considerat més oportú d’establir un recorregut cronològic que alhora
ens permetrà adonar-nos de quina manera ha estat interpretat en mans de diversos artistes des
del seu temps fins a l’actualitat, tot apuntant només alguns aspectes que se’n desprenen rela-
tius al seu impacte o oblit, que desenvoluparé en un pròxim treball.2

Tenint sempre present que ens referim al Verdaguer il·lustrat gràficament, és obligat ence-
tar aquest inventari fent referència a la primera edició de L’Atlàntida. L’èxit assolit per
Verdaguer en els Jocs Florals del 6 de maig de 1877 amb la part que presentà d’aquest poema
fou tan gran que immediatament se’n feren lectures de l’obra completa en diferents entitats.
La societat literària La Misteriosa fins i tot demanà autorització al seu autor per convertir-lo
en una magna edició il·lustrada.3 El cert és que aquesta edició no arribà a fer-se realitat, però
la primera edició de l’obra, l’edició prínceps,4 veié la llum l’any següent, el 1878, incloent-hi la
traducció castellana de Melcior de Palau, revisada pel mateix Verdaguer, i publicada a expen-
ses del marquès de Comillas al qual era dedicat el poema.5

1. Estampa Espanyola, Barcelona. D’aquest opuscle se’n coneixen dues versions, l’única diferència entre les quals és una il·lustració que
encapçala el poema en una de les esmentades impressions. Es tracta d’un dibuix a la ploma de Jaume Pahissa Laporta (1846-1938),
que presenta el retrat de Verdaguer, a l’esquerra, i una sèrie d’imatges al·legòriques de la ciutat de Barcelona. 
2. Em refereixo a la meva col·laboració en el pròxim Congrés de Vic (novembre de 2002).
3. Vegeu Joan Torrent i Fàbregas, «Projecció de L’Atlàntida més enllà dels Països Catalans», dins Jacint Verdaguer 1877-1977
(Barcelona: Fundació Carulla, Nadala 1977), p. 76. 
4. En format dotzè.
5. Se’n féu una edició de 2.000 exemplars. Se’n feren reimpressions els anys 1886, 1887, 1902 i 1905.
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6. Tot i que no consta signada, el gravat podria ser obra de Francesc Jorba, de qui comentarem altres col·laboracions lligades a l’obra
verdagueriana. 
7. Pel que fa al nom «Apel·les» l’escrivim seguint la grafia que utilitzava Mestres.
8. La Llumanera de Nova York, núm. 28, Nova York, agost de 1877.
9. Ibídem, p. 1.
10. Tot i que a la p. 3 de la revista diu erròniament Emili Vilanova.
11. Cal remarcar que tal com consta en aquest número de la revista, sembla que la participació d’artistes en aquest concurs fou més
aviat escassa i de no excessiva qualitat. Vegeu la p. 3 on diu: «havem vist que los artistas catalans no han correspost als nostres esfor-
sos y això ens treu las ganas de ferne d’altres» (es refereix a concursos).
12. Vegeu nota 1.
13. En canvi, sí que podem referir-nos a una il·lustració verdagueriana del mateix Pahissa publicada a La Hormiga de Oro, núm. 10,
Barcelona, març de 1886. 
14. Llibreria Catòlica, Barcelona.

No és una edició il·lustrada, tot i que és d’una gran pulcritud gràfica, amb alguna capçalera i
algun cul-de-llàntia decoratius amb motius classicitzants i una coberta de relligat industrial 
—aleshores un procediment moderníssim— a quatre tintes, obra de Lluís Domènech i Montaner
(1849-1923),6 un dels grans noms del modernisme català. Centra la composició la caravel·la
Santa Maria en un marc ornamental de cert gust mecanicista com correspon a l’estètica d’aquells
anys, de la qual l’arquitecte i alhora home del món gràfic en fou un exponent destacat. De fet,
aquesta nau durant uns quants anys esdevingué la imatge al·legòrica més popular del poema.

Ara bé, de fet, la primera imatge sobre el paper al·lusiva a L’Atlàntida sembla que fou obra
d’un jove de vint-i-tres anys, Apel·les Mestres Oñós7 (1854-1936), que arran de la celebració dels
Jocs Florals de 1877 dibuixà una composició a pàgina sencera en homenatge a Àngel Guimerà
—que hi guanyà la Flor Natural, l’Englantina i la Viola d’un sol cop, i fou proclamat Mestre en
Gai Saber— i Jacint Verdaguer, que guanyà el premi de la Diputació de Barcelona amb
L’Atlàntida. Pel que fa a les referències gràfiques concretes del poema verdaguerià, Mestres es limi-
tà a una petita imatge relativa al naufragi de la introducció, encara poc representativa de l’estil ple
de l’artista, que arribarà a gaudir d’un lirisme molt més acusat. Aquesta il·lustració aparegué
reproduïda a la revista La Llumanera de Nova York —publicada en aquella ciutat en català i en la
qual Mestres col·laborà alguna vegada— el mes de juliol de 1877, acompanyada d’un text on s’es-
mentava el projecte de fer-ne una edició monumental, que com ja hem vist no va ser realitat. 

Però el ressò del poema de Verdaguer fou tan notable, que la mateixa revista va convocar
un concurs8 adreçat als artistes catalans per il·lustrar «un d’aquests dos assumptos: Las glorias
de Catalunya, o bé lo poema d’en Jascinto Verdaguer, La Atlàntida».9 El mateix Verdaguer
formà part del jurat. El juliol de 1878 la revista publicava el tema guanyador, reproduït helio-
gràficament a doble pàgina. Obra de l’escultor i dibuixant Antoni Vilanova March (1842-
1912),10 es tracta d’una composició múltiple amb diversos temes al·legòrics al poema, a la
ploma, concebut a manera de coberta del llibre, amb un estil realista i meticulós propi de l’es-
tètica gràfica d’aquells anys, tot i que d’una qualitat discreta.11

Si seguim el recorregut cronològic, hem de fer novament esment de l’edició de l’oda «A
Barcelona» que el 1883, sent alcalde de la ciutat Rius i Taulet, l’Ajuntament féu arribar fona-
mentalment a totes les escoles. Tot i no ser il·lustrada, sí que presentava una capçalera amb un
retrat de Verdaguer i una al·legoria de Barcelona, signada per Jaume Pahissa Laporta (1846-
1928).12 Però vull incloure aquí una altra edició del poema, en un opuscle de format foli i vuit
pàgines, totes elles encapçalades per un dibuix a la ploma, també de Pahissa, que representen
diversos aspectes de la nostra ciutat, amb un fer realista i detallat, molt característic del seu
autor, que li va valer un públic barceloní entre menestral i burgès molt devot. La capçalera i
el text del poema estan emmarcats en cada pàgina per un doble filet vermell. Sense peu d’im-
premta, ni cap referència documental, publicat a manera de full solt, probablement devia ser
realitzat per Pahissa no massa temps després, tot i que no podem precisar-ho.13

El fil conductor del discurs ens porta ara a la primera edició del poema Canigó, que data
de 1886.14 Això significa parlar d’Alexandre de Riquer Inglada (1856-1920). En realitat, per
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ser justos del tot no s’hauria de parlar d’una edició il·lustrada car Riquer només en realitzà
unes capçaleres decoratives —reproduïdes ja mitjançant el procediment del fotogravat per la
casa Thomas— que coronen els cants del poema. 

Riquer, com Mestres, és un dels autors cronològicament més pròxims a Verdaguer. En
aquests anys anteriors a l’esclat del modernisme, moviment del qual havia de ser un dels prin-
cipals representants del vessant simbolista expressat mitjançant un decorativisme d’arrel japo-
nitzant, tot i que singular, Riquer ja presentava un ventall iconogràfic estretament lligat a la
natura. Riquer, com Verdaguer, també fou poeta i cantà alguns dels mateixos temes que
Verdaguer va saber apreciar. No es pot oblidar que Riquer aquest any 1886 no sols decorà el
Canigó de Verdaguer sinó que també, entre altres coses, publicà el seu primer llibre il·lustrat,
Los estudiants de Tolosa, del qual era autor del text i la imatge, de caràcter neogòtic. Per això
caldrà endinsar-se més en aquest aspecte per poder establir punts de contacte entre ambdues
personalitats i les seves obres.15

Riquer en aquesta primera edició de Canigó16 és mostra molt subtil, en la seva línia deco-
rativa esteticista pròpia d’aquells anys. Però Riquer no és l’únic nom gràfic que acompanya
aquesta obra. Presentada en edició de butxaca, amb cobertes de relligadura industrial decora-
da, segons que sembla de la mateixa primera edició de 1886 se’n feren, si més no, dues 
versions. Una primera on només es pot veure el titular Canigó, més el nom de l’autor i la data
de l’obra, estampat en lletres de fantasia en or sobre la tela. I una segona que mostra una com-
posició amb la muntanya del Canigó retallada sobre una creu i en primer terme un cavaller,
tot emmarcat per una orla d’un cert caràcter cèltic en colors or, plata, gris i blau. La compo-
sició duu la signatura de Francesc Jorba, probablement també autor de l’anterior. Francesc
Jorba Curtils era un dibuixant que s’especialitzà en la confecció de planxes matriu per a l’en-
quadernació industrial; destaca sobretot la seva col·laboració en la col·lecció de la denominada
«Biblioteca Arte y Letras»17 —de la qual precisament n’era director artístic Lluís Domènech i
Montaner—, en què aquests dos models de Canigó fan pensar molt. 

Cal afegir que el 1901, la Biblioteca de «Catalunya Artística» féu una nova edició de 
l’obra reaprofitant les capçaleres de Riquer, i amb una nova coberta industrial amb un tema
al·legòric a la muntanya, dins d’una orla Art Nouveau, obra d’Alfred Solé, gravat novament
per Francesc Jorba. Alfred Solé Selva fou, així mateix, un dibuixant especialitzat en enqua-
dernacions industrials.18

En realitat, però, el primer il·lustrador que s’enfronta veritablement amb un text de
Verdaguer és Andreu Solà Vidal (1864-1907). En aquest cas es tracta de la primera edició,
senzilla, per bé que molt il·lustrada19 del Dietari d’un pelegrí a Terra Santa (1889).20 Solà, un
artista avui no excessivament conegut, tant com a pintor o com a dibuixant, segons que sem-
bla va viure un temps a París, justament en les dates que s’edità el Dietari. Segons Francesc
Fontbona,21 Solà abandonà París ben entrat el 1890, fet que ens porta a preguntar-nos si va
fer les esmentades il·lustracions franceses a la capital francesa o bé en alguna estada barcelo-
nina intermèdia, entre la tornada de mossèn Cinto del seu viatge el maig de 1886 i l’edició
del llibre el gener de 1889.

15. Remeto a la n. 2.
16. En format vuitè.
17. Sobre la introducció de l’enquadernació industrial a Barcelona en vaig tractar a Pilar Vélez, La col·lecció Josep Roca i Alemany.
Catàleg del Museu de les Arts Gràfiques/1 (Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1989), p. 28-36. Sobre la Biblioteca Arte y Letras vegeu
P. Vélez, «Les biblioteques il·lustrades, una nova visió de l’Esteticisme», dins D’Art, núm. 13, Barcelona, maig de 1987, p. 201-211.
18. Del qual fins ara no se saben gaires coses de la seva vida professional.
19. S’hi compten 66 il·lustracions a la ploma, la majoria reproduïdes a pàgina sencera, d’un format de butxaca.
20. La Ilustració Catalana, Barcelona (hi ha una segona edició del 1894). L’any 1941 es publicà una versió castellana d’aquesta obra,
traduïda per Dolors Serra Bartrina , publicada dins de la «Colección Colibrí» de l’Editorial Atlántida, i que oferia també, malgrat el
seu petit format, les il·lustracions de Solà.
21. Francesc Fontbona; Francesc Miralles, «Del Modernisme al Noucentisme», dins Història de l’Art Català, vol. VII (Barcelona:
Edicions 62, 1985), p. 15.
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Solà ens ofereix unes imatges a la ploma —reproduïdes mitjançant el fotogravat—, des-
cripcions precises del món llunyà de Terra Santa i d’Egipte,22 on Jacint Verdaguer viatjà els
mesos d’abril i maig de 1886 i del qual l’escriptor en féu una descripció molt acurada. Però
com féu Solà els dibuixos? On s’inspirà? En gravats antics? Ja en fotografies?23 Per què en fou
ell l’autor? De moment no deixa de ser una incògnita, car realment era a París el 1889 expo-
sant a l’Exposició Universal?24

En aquesta etapa dels darrers anys del segle XIX, que coincideix amb els anys més durs vis-
cuts pel poeta entre 1893 i 1898, no trobem més edicions verdaguerianes il·lustrades, llevat
d’una de castellana editada a Madrid el 1898, just l’any que Verdaguer recuperà la seva facul-
tat de celebrar missa.

Es tracta de Canigó. Leyenda pirenaica del tiempo de la Reconquista, versió castellana del
Conde de Cedillo i vizconde de Palazuelos.25 Sorprèn aquesta publicació, una traducció de
l’historiador Jerónimo López de Ayala y Álvarez de Toledo —gran admirador de Verdaguer,
el qual revisà l’edició—, perquè és molt il·lustrada. En són els dibuixants Manuel López de
Ayala, de qualitat discreta, i el pintor Marceliano Santa María Sedano (1866-1952), amb unes
imatges de caràcter realista, perfectament adients amb el to llegendari de l’obra, reproduïdes
mitjançant el fotogravat. 

D’aquesta mateixa etapa es poden, si més no, esmentar alguns llibres. En primer lloc, un
de petit format, Jesús Infant (1896), editat per la impremta i llibreria d’A. J. Bastinos, amb
una petita il·lustració a la coberta i tres fototípies a l’interior que representen el naixement de
Jesús, la fugida a Egipte i Jesús entre els doctors. 

En segon lloc, de tres anys després, el 1899, hi ha una edició senzilla de Montserrat (1880),
que sense ser il·lustrada, sí que presenta una coberta obra del dibuixant, impressor i litògraf
Joan Jutglar Serra (1871-?),26 que havia col·laborat en algunes revistes satíriques i sobretot
s’havia especialitzat en tota mena de petit imprès, tant de caire comercial com social. La
coberta al·ludida mostra una composició decorativa floral que emmarca el títol de l’obra,
complementada amb un medalló que encercla la imatge de la Moreneta a l’angle superior
dret. Tot amb un cert caire decoratiu Art Nouveau, a què contribueixen també els colors
pàl·lids, grocs i rosats. De fet, és una coberta decorada més que no il·lustrada.

En tercer lloc, sens dubte, el més destacable és la col·laboració d’Apel·les Mestres en l’edi-
ció del recull Aires del Montseny27 (1901), que pertany a la col·lecció de la Biblioteca Joventut,
per al qual dibuixa exclusivament la coberta, amb una sèrie de motius a la ploma que fan refe-
rència al títol i contingut de l’obra. Per segona vegada trobem junts els noms de Verdaguer i
Mestres —tots dos ja en plena maduresa i amb un cúmul d’experiències físiques i psíquiques
força crítiques. Ara bé, la relació gràfica torna a ser força minsa, ja que es redueix a una sen-
zilla col·laboració en una edició corrent, amb unes imatges evocadores dels records del poeta.
Com en el cas de Riquer, de qui Mestres era també bon amic, ell és un il·lustrador i un poeta alho-
ra, amb punts de contacte amb Verdaguer, sobretot atesa la seva personal sensibilitat envers la
natura i convençut que l’art era una religió, la «religió de l’art» —per exemple, quan escriu els
seus Idil·lis, que alguns han considerat en certa manera una rèplica als de Verdaguer. Un cop
més, podia semblar-nos, a primer cop d’ull que havia d’haver existit una més estreta col·labo-

22. Els dibuixos originals a la ploma es conserven actualment al Museu Verdaguer de Vil·la Joana a Vallvidrera.
23. No ens consta que Solà fes el mateix viatge a la zona d’Egipte i Terra Santa.
24. Segons Sílvia Flaquer i Revaud; M. Teresa Pagès i Gilibets, Inventari d’artistes catalans que participaren als Salons de París fins
l’any 1914 (Biblioteca de Catalunya: Diputació de Barcelona, 1986), p. 363. Vidal hi exposà una pintura intitulada Deux paysages
(Catalogne: Classe 2, p. 2), però el catàleg no dóna cap adreça parisenca, per bé que els catàlegs de les mostres universals no sempre
les recollien.
25. La primera versió en castellà.
26. D’aquest autor, com de molts altres dibuixants litògrafs d’aquells anys, se’n saben ben poques coses car mai fins ara no ha estat merei-
xedor d’un estudi específic. 
27. En format dotzè.
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ració editorial entre tots dos, però sembla que no fou exactament així. Caldrà resseguir-ho
amb més deteniment.28

Pel que fa a aquesta edició, cal afegir que així com el text està concebut a manera de recull,
les il·lustracions interiors, que no corresponen a Mestres, constitueixen també un aplec de
temes de diversos artistes traductors dels poemes corresponents. Hi són presents Simó
Gómez, Modest Urgell, Lluís Graner, Josep Triadó, Alfred Solé, Francesc Sardà, Sebastià
Junyent, Jaume Vilallonga i Joan Brull, del qual es reproduïa, a més, a manera de frontispici
un retrat de Jacint Verdaguer. En línies generals es pot parlar d’interpretacions d’un cert caire
simbolista —sobretot les de Brull i Junyent—, tot i que també hi ha moltes imatges de caire 
realista com les de Francesc Sardà o Lluís Graner. En tot cas, és l’única vegada que un grup
d’artistes tan nodrit s’aplega entorn de l’obra de Verdaguer

Un any després, el 10 de juny de 1902, el poeta moria a Vil·la Joana, a Vallvidrera. Aquest
fet provocà una gran commoció popular, la manifestació de dol probablement més gran de la
història moderna del nostre país, que molts van considerar un homenatge pòstum en com-
pensació per tots els greuges soferts per Verdaguer durant una bona colla d’anys.

La revista Cucut, el 19 de juny d’aquell any, dedicà un número extraordinari a mossèn
Cinto amb motiu de la seva mort. Alguns artistes contribuïren amb els seus dibuixos —en
general no excessivament ben reproduïts—, a il·lustrar la poesia i la prosa verdaguerianes: Joan
Llaverias, Josep Pascó, Gaietà Cornet, Juli Borrell —amb un grandiloqüent tema al·legòric a
la concepció de L’Atlàntida—, Antoni Muntañola i novament Alexandre de Riquer.29 És a dir,

28. De totes maneres, seguint aquesta pista, fins ara hem trobat una edició (no il·lustrada) de Verdaguer, Antología Lírica (Cia. Ibero-
Americana de Publicaciones, Madrid, s. d., posterior al 1924), que forma part de la col·lecció de «Las Cien mejores obras de la 
literatura española», vol. 48, amb traducció de Luis Guarner i pròleg d’Apel·les Mestres, amb aquest encapçalament: «Mi querido y
admirado Mossén Cinto».
29. Aquest darrer il·lustrant a la ploma amb una orla de clavellines el poema «Sant Francesch s’hi moria», p. 400.

Coberta d’Ayres del Montseny (1901), 
amb dibuix d’Apel·les Mestres
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un grup d’il·lustradors, alguns dels quals dedicats en una bona part al dibuix satíric i infantil,
que retien d’aquesta manera el seu homenatge a Verdaguer. 

Després de la seva mort se seguiren editant les seves obres conegudes fins aleshores, més
nombroses, que veieren la llum pòstumament. No obstant això, pel que fa a grans edicions
il·lustrades, va caler encara esperar un cert temps.

Josep Maria Xiró Taltabull (1878-1937) va ser l’autor de la primera gran edició il·lustra-
da d’una obra verdagueriana. La seva Atlàntida de gran format, publicada per Ilustració
Catalana, és encara avui una de les grans obres il·lustrades del començ del segle XX, conse-
qüència de l’esclat de l’edició modernista, tot i ja no ser una obra de caràcter plenament Art
Nouveau, com ho foren la majoria d’aquella etapa. 

Xiró fou un artista amb un univers iconogràfic molt especial, producte probablement de
la seva sensibilitat extrema. En realitat, les seves il·lustracions d’aquesta obra ja van comen-
çar a sortir a la llum el gener de 1904. L’editorial Ilustració Catalana, a través de la seva revista
homònima, el 3 de gener d’aquell any les oferia com a obsequi als seus subscriptors, repro-
duïdes mitjançant el fotogravat als tallers barcelonins Thomas i amb paper fabricat exprés
per la firma Torres germans, amb el lema «la primera edició monumental d’aquest poema de
Mossén Jacinto Verdaguer». Durant molts números un anunci a la darrera pàgina de la revis-
ta reiterava la informació. L’obra, però, com a edició completa duu la data de 1906 i és veri-
tablement la primera edició il·lustrada en gran format del poema èpic, fallit l’intent de la
societat La Misteriosa i la voluntat de fer-ne també una gran edició il·lustrada en francès,30

que segons els seus promotors exigia una mà de tan alta qualitat gràfica com ho havia estat
la de Gustave Doré —mort el 1883— en la seva interpretació de La Divina Comèdia o el
Quixot.

Xiró va saber traduir la cosmovisió verdagueriana amb una potència i una força visionària
tan extraordinària com ho havia estat la del poeta. Sens dubte, les capçaleres decoratives que
precedeixen cada un dels cants31 —impreses cadascuna en un color diferent—, dibuixades a
la ploma amb un traç nerviós i circular, són tan interessants com els mateixos dibuixos al lla-
pis, presidits pels potents personatges d’un escenari magnificent, versió plàstica, i gairebé
gosaria dir cinematogràfica, del ritme intern del poema. Comparable en certa manera a les
imatges de Lluís Bonnín, del llibre Boires Baixes (1902), especialment les capçaleres, de traç
tan lineal com les imatges de Bonnín, o a l’obra misteriosa d’Arnold Böcklin o fins i tot a la
del visionari William Blake, ja que Xiró, com aquests darrers artistes, denotà sempre una espe-
cial personalitat que el menà finalment a la demència. 

Amb Xiró, doncs, comença i clou la interpretació gràfica simbolista del poema,32 versió
que altres artistes havien fet en altres camps plàstics ja en dates anteriors.33 Des d’aleshores els
il·lustradors de Verdaguer, tant de L’Atlàntida com d’altres obres, seguiran un camí diferent,
vers una estètica més lírica.

30. Dada que recullo de Joan Torrent i Fàbregas, op. cit., p. 87, on explica com Albert Savine, el primer traductor del poema en
prosa al francès, el gener de 1883 escrivia a Verdaguer en aquests termes: «No li he parlat més d’una edició luxosa perquè la conside-
ro condicionada per l’èxit de l’edició popular. Altrament, qui substituirà Doré?».
31. Els dibuixos originals de les quals es conserven actualment al Museu Verdaguer de Vil·la Joana a Vallvidrera, la casa on morí el
poeta. L’any 1914 aparegué una edició senzilla de petit format de L’Atlàntida que reproduïa aquestes capçaleres. 
Vull aprofitar l’avinentesa per agrair a Maria Cruz Martín, responsable de Vil·la Joana, i a Antoni Nicolau, director del Museu
d’Història de la Ciutat, entitat a la qual pertany el Museu Verdaguer, les facilitats que m’han donat per consultar exhaustivament el
fons de la seva biblioteca. També a Glòria Porrini de l’Arxiu Històric de la Ciutat la seva generosa col·laboració.
32. De fet, la primera edició portuguesa del poema, A Atlantida, segons traducció de Josè M. Gomes Ribeiro (Lisboa, 1909), rea-
profità els fotogravats de Xiró de l’edició d’Ilustració Catalana de 1906, i només afegí una coberta amb una interpretació fantasiosa
d’Annibal C. Buribas.
33. Com ara Adrià Gual que el 1892 havia fet una sèrie d’onze esbossos per convertir-los en teles al·legòriques de L’Atlàntida, que
mai no foren pintades, i que només coneixem per la seva reproducció deu anys després a la revista Joventut. Vegeu Joventut, núm. 120
(Barcelona, 29 de maig de 1902), Suplement Artistich-Literari XXV aniversari de La Atlàntida. O bé el cas d’Aleix Clapés i les seves
pintures sobre el mateix tema per al Palau Güell (1889-1890). Sobre el cas específic de L’Atlàntida, vegeu l’article de Lourdes Jiménez,
«Les primeres interpretacions plàstiques de L’Atlàntida de Verdaguer», dins Revista de Catalunya (en curs de publicació).
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Ho prova una versió gràfica verdagueriana totalment distinta, la que el 1909 féu d’algu-
nes rondalles Josep Triadó Mayol (1870-1929), dibuixant i pintor, dedicat especialment a la
decoració del llibre i a l’ex-libris —camp en què sobresortí tant com Alexandre de Riquer.
Dibuixos a la ploma, la tècnica més subtilment conreada per Triadó, d’una gran fantasia, amb
un marcat ratllat i siluetejat, i un fort contrast del negre sobre blanc, foren publicats a la revis-
ta La Rondalla del Dijous.34 En aquestes imatges Triadó es mostra ja com a hereu del camí
obert per A. Mestres, com a gran il·lustrador professional.

Tanmateix, llevat d’una petita col·laboració del decorador i dibuixant Ramon Rigol Font
(1891-1976) el 1917 a La Malehida (Maledette),35 edició poliglota36 il·lustrada del cant IV del
poema Canigó, amb vint-i-nou fotografies de la muntanya, i només amb la reproducció de
tres dibuixos seus, des de l’obra magna de Xiró, hem d’esperar als anys vint per tornar a tro-
bar el nom d’un artista eminent acompanyant l’obra de Verdaguer. De fet, Rigol il·lustra
només tres episodis concrets de l’acció, amb unes imatges de caràcter fantàstic que acompan-
yen les nombroses fotografies de l’edició de format apaïsat.

En la història del llibre il·lustrat del segle XX a Catalunya entre els noms principals sobre-
surt, Joan Junceda (1881-1948),37 sobretot en l’especialitat del llibre per a infants i joves. És
ben sabut que a Catalunya, entre els segles XIX i XX, neix, encapçalada per Apel·les Mestres, tota
una nissaga de dibuixants, molts d’ells dedicats gairebé exclusivament a la il·lustració infantil,
que s’estén fins avui i que gaudeix d’una qualitat de primeríssim ordre. Junceda és un dels noms
cabdals. No és gens estrany, doncs, que fos l’autor d’algunes versions il·lustrades de Verdaguer,
amb qui fins i tot en la seva vida personal poden establir-s’hi certes concomitàncies.

Entre 192138 i 1925, en dues edicions del Foment de la Pietat Catalana,39 Junceda il·lustra
unes rondalles de Verdaguer. Cinc i vuit il·lustracions a la ploma en cada cas, en l’estil persona-
líssim de l’artista, que aleshores vivia el seu millor moment.40 Però Junceda molts anys després,
el 1945, en una etapa crítica de la seva existència, havia d’il·lustrar el poema Canigó41 amb tret-
ze composicions a la ploma, a pàgina sencera, que en la sèrie de 150 exemplars en paper de fil
estan acolorides. La seva capacitat imaginativa i la seva destresa gràfica converteixen l’obra en
una de les millors edicions il·lustrades de Verdaguer, sens cap dubte, on les fades i els prínceps
de filiació romàntica assoleixen vida pròpia i el poema esdevé un magnífic llibre d’aventures.42 

La seva qualitat no és assolida en canvi pel també dibuixant, però més ninotaire, fent ser-
vir una expressió habitual, Quelus, pseudònim de Miquel Cardona (1903-1964). Dibuixant
humorista, col·laborà en nombroses revistes satíriques, però també s’especialitzà en el llibre
infantil. Aquest és el cas d’una versió que Artur Martorell féu del Canigó i que ell il·lustrà l’any
1929.43 Les seves imatges, com és habitual en el seu fer, són de traç gruixut i clar, voluminoses
i un xic caricaturesques, a la ploma i acolorides a l’aquarel·la, reproduïdes a tres tintes.

Però les rondalles de Verdaguer foren menys adaptades per als nois en edicions il·lustrades
del que calia esperar. Per quina raó? Fou producte de la «maledicció» que patí l’escriptor encara

34. Vol. I, 1909, p. 210-223 i vol. II, 1909, p. 289-299. Cal dir que en el primer volum, el darrer conte presenta un cul-de-llàntia
—una fulla de plataner— signada amb el monograma d’Apel·les Mestres. 
35. Lluís Gili, ed., Barcelona.
36. En català, castellà, francès, anglès i alemany.
37. En realitat el seu nom complet era Joan Garcia Junceda i Supervia.
38. També de 1921 és una edició corrent de L’Atlàntida i Canigó, de la Impremta Ràfols de Barcelona, publicada en fascicles setma-
nals a 10 cèntims el fascicle, amb 4 i 7 il·lustracions anònimes de qualitat mediocre. 
39. «El mariner de Sant Pau», «Pel pont», «Creus», «Nadaleta» i «La vella», dins Rondalles Catalanes, 13, i «No furtaràs», «El renoc»,
«Nona cega», «Qui no et conegui que et compri», «L’anguila parladora», «El bon captiu», «Els savis prudents del Piteus» i «Els dos sas-
tres», dins Rondalles Catalanes, 14.
40. Sobre Junceda vegeu Montserrat Castillo, Junceda il·lustrador. El tresor de l’illa (Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1990).
41. Ed. Sala, Vic.
42. Aquesta edició conté també un mapa del Pirineu català on se senyalen els llocs esmentats en el poema. D’aquesta edició junce-
diana se’n féu una reedició en un format una mica més gran que l’original, a càrrec d’Editorial Ausa de Sabadell l’any 1985, repro-
duint fins i tot el mapa, si bé la qualitat és molt inferior. 
43. Jacint Verdaguer, Canigó, «Contat als infants per Artur Martorell» (Badalona: Edicions Proa, «Biblioteca Grumet 4», 1929).
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després del gran homenatge popular que rebé a la seva mort? Per què el noucentisme amb les
seves esplèndides i modernes edicions per a nens dins de les noves orientacions pedagògiques
no les recollí? És important, doncs, constatar que, des de la seva mort i fins a la guerra,
Verdaguer fou molt poc present en la literatura infantil i juvenil.

En canvi, dins del marc de la bibliofília d’abans de la guerra, coneixem dues edicions de
qualitat molt notable. En primer lloc la de Maurice de Vassal, l’autor d’una altra edició de gran
format de Canigó de 1931.44 Pintor i dibuixant, probablement francès,45 la seva participació
més reeixida en aquesta obra la constitueixen els decoratius dibuixos de les capçaleres del cants
i un de gran a pàgina sencera, a manera de frontispici, tots ells reproduïts a tres o quatre 
tintes molt vives. De fet, però, les veritables il·lustracions d’aquest llibre són una dotzena de
gravats a l’aiguafort,46 en què destaquen els ratllats de les planxes, per bé que es tracta d’unes
composicions no tan aconseguides com les capçaleres, força més encarcarades.

En segon lloc, la labor de Ramon de Capmany Montaner (1899-1960), un altre dels grans
artistes que s’enfronten amb l’obra de Verdaguer. Què diuen els ocells? és una edició de L’Ocell
de Paper de 1933, amb refinats dibuixos a la ploma de Capmany..47 Capmany fou sempre una
persona molt lligada al món del llibre des de diversos vessants car era nét del fundador de l’e-
ditorial Montaner y Simón, de la qual dirigia les edicions artístiques. Pintor, dibuixant, gra-
vador —tenia un important taller calcogràfic— i bibliòfil, en aquesta publicació de format
quadrat (19,5 x 19,5 cm), tradueix amb gran sensibilitat l’obra de Verdaguer amb 24 il·lus-
tracions a la ploma, més la de la coberta. 

Finalment, només cal fer referència a un treball editorial, que podríem dir de petita biblio-
fília, il·lustrat per Maria Elena Bra. Em refereixo a Espurnes de l’esperit (1935),48 una selecció
de Robert d’Ausona, un llibret de petit format il·lustrat amb fotografies, dibuixos, capçaleres
i cul-de-llànties.49 De fet, conté cinc il·lustracions, només dues de les quals són dibuixos de
Bra —les fades foragitades del Canigó i l’emigrant. Impresos en tinta vermellosa, a pàgina
sencera, són dibuixos delicats.

Com a cloenda d’aquesta etapa i lluny de la bibliofília, cal esmentar el dibuixant i pintor
Agudo-Clarà, que el 1930 il·lustrà una edició corrent en castellà de La Atlántida, amb unes
capçaleres impreses en color verd, on preval un dibuix bigarrat i espès característic segons que
sembla, d’aquest poc conegut artista.50

Ja en l’etapa de postguerra cal destacar un nom per la seva labor com a il·lustrador verda-
guerià. Es tracta d’Alexandre Coll Blanch (1897-198?), dibuixant i pintor, especialment 
aquarel·lista, que fou el responsable de les litografies subtilíssimes dels llibres Què diuen els
ocells? (1945), Flors de Maria (1947) i Corpus Christi (1950), tots tres editats amb gran cura
per l’editorial Casiopea, filial de Montaner y Simón, que editava llibres en català, els quals
solien ser impresos als tallers sabadellencs dels successors de Joan Sallent.

44. Barcelona, Ed. Orbis, 1931. Aquesta editorial era propietat de l’editor i mecenes austríac Rudolf Wetzic. Vegeu d’Albert Manent,
a qui agraeixo els seus suggeriments, «Els llibres de bibliòfil en català (1941-1962)», dins Del Noucentisme a l’exili. Sobre la cultura
catalana del nou-cents (Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), p. 144.
45. El trobem exposant el gener-febrer de 1930 a les Galeries Laietanes de Barcelona, segons A. Montmany; M. Navarro; M. Tort,
Repertori d’exposicions individuals d’art a Catalunya (fins a l’any 1938) (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1999), p. 356-357. El
catàleg reprodueix una obra que recorda les il·lustracions de Canigó. Cal afegir que el gran diccionari francès d’E. Bénézit,
Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, no l’inclou. Gràcies, però, a les informacions dels
amics bibliòfils Jordi Estruga i Francesc Xavier Puig Rovira, es pot afegir que havia il·lustrat també d’Àngel Guimerà, Terra Baixa, per
a la mateixa editorial Orbis, el 1930. Edició de 250 exemplars en paper de fil i 12 en paper Japó. Està il·lustrada amb dibuixos de
Vassal reproduïts fotomecànicament i unes petites vinyetes, també seves al dors de les pàgines.
46. Fets per R. G. C., a partir de dibuixos del mateix Vassal.
47. L’any 1985 dins la col·lecció «El Petit Esparver» de les Edicions de La Magrana es publicà una versió popular d’aquesta obra en
què es reprodueixen els dibuixos de Capmany.
48. Edicions Estoig Selecte, Barcelona.
49. Agraeixo a mossèn Antoni Pladevall les gestions vigatanes que ha fet a l’entorn d’aquest llibre per bé que no ha estat possible de
moment trobar més informació sobre els seus autors.
50. Vegeu sinó la reproducció d’una obra seva al catàleg d’una exposició que compartí amb Alexandre Creixams a les Galeries
Laietanes de Barcelona del 9 al 22 de març de 1935, localitzat a partir d’A. Montmany; M. Navarro; M. Tort, op. cit., p. 17. De
moment, ens ha estat impossible aplegar més dades sobre aquest artista.
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Aquests llibres s’emmarquen dins de les edicions de bibliofília de postguerra —una de
les maneres possibles d’editar en català, per bé que en reduïts tiratges—,51 que donà més
bons resultats gràfics sobretot fins al començ dels anys seixanta. Coll fa una sèrie de deli-
cades litografies —setze a pàgina sencera per cada volum, més algunes capçaleres i cul-de-
llànties, com també alguna caplletra decorada—, que traspuen no sols la seva sensibilitat,
sinó també fidelment la del poeta que acompanya. És amb Ramon de Capmany l’il·lustra-
dor més subtil i refinat d’una producció verdagueriana que exigeix un tractament com
aquest. Litografies al llapis i acolorides amb molts, però ben harmonitzats, colors mostren
el món de les flors, dels ocells i els insectes o de la Barcelona de Corpus. La conjunció de
l’il·lustrador, l’editorial i la impremta Sallent donen com a resultat uns llibres de bibliòfil
presentats en el seu estoig de cartró folrat de paper d’aigües d’una gran sobrietat i alhora
d’una personal singularitat. 

Antoni Ollé Pinell (1897-1981), il·lustrador conegut sobretot per les seves aportacions
com a xilògraf, és un nom lligat doblement a Verdaguer. Ell fou l’autor l’any 1929 de cinc
xilografies corresponents a cinc episodis de L’Atlàntida, per bé que aquestes imatges no foren
publicades acompanyant la versió del poema d’Ilustració Catalana de 1906 fins l’any 1946,
en una edició de 300 exemplars. 

El 1958 Ollé Pinell va ser novament el responsable de les xilografies que decoraven més
que no pas il·lustraven una edició de l’oda «A Barcelona» editada per l’Ajuntament de
Barcelona. Aquesta incloïa set gravats al boix d’Ollé,52 comptant-t’hi la coberta amb 
l’escut de la ciutat i uns motius decoratius complementaris. D’aquesta edició se’n féu un
tiratge de 2.000 exemplars i un de 150 sobre paper de fil, numerats de l’1 al 150. I no
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51. Se’n feren 390, 415 i 415 exemplars de cadascun.
52. Tots a una tinta, llevat del que encapçala l’oda, a dues tintes.

Il·lustració del cant setè de L’Atlàntida,
de Josep M. Xiró (1905)
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només això, sinó que també coneixem algun goig amb xilografies seves que acompanyen
uns versos de Verdaguer.53

Com és característic d’aquest xilògraf, tant abans de la guerra com en dates ja molt tarda-
nes de postguerra, els seus gravats al boix responen als trets més característics del noucentis-
me i incorpora els elements iconogràfics més prototípics adaptant-los a cada cas.54

Encara cap a mitjan segle XX, hi ha una altra artista que, gairebé insòlitament des del 
vessant del llibre infantil, s’acosta a Verdaguer: Elvira Elias Cornet (1917), filla del pintor,
dibuixant i crític Feliu Elias, i neboda de l’enginyer i caricaturista Gaietà Cornet, és una de
les principals il·lustradores del nostre país del segon terç del segle XX. Ella fou l’autora dels
dibuixos i elements ornamentals a la ploma reproduïts a dues tintes d’una publicació de gran
format de les Rondalles de Ramon Llull, Mistral i Verdaguer editades per Ariel el 1949. Es trac-
ta del primer volum de la col·lecció «Rondalles» publicada per iniciativa de Joan Sales. 

Sens dubte, influenciada per un cúmul de coses, Elias en més d’una ocasió traspuava en
el seu traç maneres de fer d’altres artistes, fins i tot de vegades producte de la imposició dels
editors.55 Però malgrat tot, les seves intervencions donen fe d’una fantasia personal, molt apta
per als infants, i tanmateix gens ensucrada, fet que la converteix en un dels molts escassos
artistes d’aquest vessant que acompanyen amb les seves imatges les paraules de Verdaguer. 

Molt pròxima cronològicament a aquesta obra d’Elias és una obreta il·lustrada per Evarist
Mora Rosselló (1904-1987). Gran decorador i dibuixant, en aquest cas il·lustra el poema «El
bressol», amb quatre dibuixos a la ploma acolorits a mà, d’una gran delicadesa,56 en una peti-
ta edició gairebé de bibliòfil.57

Del darrer quart del segle XX, sens dubte l’edició verdagueriana més notable des de l’òpti-
ca de les arts del llibre és la versió de L’Atlàntida segons el text de l’edició del 1878, en gran
format, il·lustrada i decorada per Miquel Plana Corcó (1943), que el 1992 edità l’Associació
de Bibliòfils de Barcelona.

Amb la seva personalitat inconfusible, el gravador i editor olotí no només s’ocupa dels dotze
aiguaforts a color que il·lustren els cants del poema, sinó que va més enllà i enriqueix totes les
pàgines del llibre amb una xilografia al peu que fa de marc a la composició tipogràfica. Onades,
estels i tota mena d’elements al·legòrics a la força de la natura que traspua el poema verdague-
rià en són els protagonistes. Edició de 165 exemplars en paper de fil, amb una coberta de paper
de tina també impresa xilogràficament, de fet, aquesta edició és de moment la darrera de les
grans edicions il·lustrades de Verdaguer iniciades amb la versió de Xiró publicada el 1906. 

Abans de cloure aquest repàs cronològic i repertori d’il·lustradors, vull fer referència a cer-
tes obres il·lustrades de Verdaguer, que són petites seleccions o fins i tot un sol poema, que
editors menors, entitats o simplement amants coneixedors de l’obra del poeta han tingut el
gust de publicar. Sol tractar-se d’edicions de curt tiratge, circumscrites a un públic determi-
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53. Vegeu Núria Terrades Boscà, L’obra xilogràfica d’Antoni Ollé Pinell (Diputació de Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1986), 
p. 56 i 70. 
54. De l’oda «A Barcelona» l’any 1963 se’n féu una altra edició —de 500 exemplars— amb motiu de la celebració a Barcelona del III
Congrés Internacional de Bibliofília, amb unes capçaleres de vistes de Barcelona, molt ben reproduïdes fotomecànicament als tallers
Oliva de Vilanova. També l’any 1970 se’n féu una edició dedicada aleshores a l’alcalde de la ciutat, Josep M. de Porcioles, a càrrec
d’una entitat pedagògica barcelonina que havia tingut temporalment la seu a Vil·la Joana, on morí Verdaguer. Era el Centre Municipal
Fonoaudiològic, en les classes d’arts gràfiques del qual els alumnes Núria Gesti, Josepa Zamora, Montserrat Lleó, Carme Llanas 
—com a dibuixants—, i Silvina Rubio, M. del Carme Renart i M. Lourdes Ballara —com a linogravadores— s’ocuparen dels vuit
gravats al linòleum que la il·lustren.
55. Sobre tot aquest aspecte en parla Montserrat Castillo, «Retrobar Elvira Elias», dins Revista de Catalunya, núm. 131 (Barcelona,
juliol-agost de 1998).
56. Edicions de La Sirena, s.d. (Imp. Filograf ). Deu ser probablement una edició dels anys cinquanta. (Filograf, els tallers gràfics de
Ricard Giralt Miracle s’inauguraren el 1947.)
57. Dins d’aquesta línia s’han d’inscriure algunes edicions a manera de nadales o petits impresos de caire social, que aprofitant textos
de Verdaguer esdevenien petites edicions de bibliòfil. És el cas de la nadala amb l’oda «A Barcelona» de la marquesa de Asta de 1946,
impresa per Joan Sallent de Sabadell, amb litografies d’ella mateixa, i un tiratge de 130 exemplars numerats destinats als socis de
l’Associació de Bibliòfils de Barcelona. 
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nat, que formalment poden considerar-se properes a la bibliofília de la més immediata post-
guerra, fins i tot filles d’aquesta.58

Finalment, per bé que es constata l’escassa il·lustració adreçada als infants d’obres verda-
guerianes, d’aquesta darrera etapa pot esmentar-se la reedició de la versió de Canigó, d’Artur
Martorell.59 Carme Peris Lozano (1941), l’obra de la qual es caracteritza per una acurada defi-
nició lineal i una àmplia i matisada gamma de colors, n’és la il·lustradora, que s’inscriu dins
de la nombrosa família d’il·lustradors de llibre infantil, de notable qualitat estètica, del darrer
terç del segle XX i començ del XXI.

Després del llarg recorregut a través de més d’un segle podem concloure el següent:
El nombre d’il·lustradors de Verdaguer no és excessivament nombrós, sobretot si ens refe-

rim a il·lustradors que tradueixin la seva obra literària amb una col·laboració copiosa com en
el cas de Canigó il·lustrat per Junceda o de L’Atlàntida de Xiró, que són els únics artistes les
il·lustracions verdaguerianes dels quals han estat reeditades posteriorment en altres versions,
o bé també el cas de l’edició més recent de Miquel Plana, profusament il·lustrada.

És cert que hi ha alguna obra on apareixen els noms d’una sèrie d’artistes, però sempre sol
tractar-se d’una edició corrent, i sovint són obres pròximes a la temàtica verdagueriana que
acompanyen un text, per bé que en realitat no es tracta de la il·lustració directa de la seva obra.
Per aquest motiu no se’ls pot considerar pròpiament il·lustradors seus. 

D’altra banda, sembla com si els il·lustradors contemporanis seus, alguns molt propers
culturalment i fins ideològicament parlant, justament per la proximitat cronològica, no van
tenir ocasió d’il·lustrar-ne plenament alguna edició perquè les primeres foren d’ordre més
popular i de gran divulgació; després Verdaguer va veure’s sotmès a uns anys de crisi i de crí-
tica molt dura; finalment, perquè per portar a cap grans edicions il·lustrades cal una infraes-
tructura econòmica i tècnica que no sempre és possible de fer realitat —de fet, de propostes
ja n’existí més d’una. Per tot això no és estrany que la primera edició monumental —tal com
s’anunciava— no fou realitat fins al 1906.

Hi trobem també il·lustradors professionals, que consideraven ja el dibuix com un art autò-
nom, i que dedicats en una bona part al món infantil i juvenil, la seva col·laboració, això no obs-
tant, no va ser gaire quantiosa, ja que es constata la migrada publicació de les obres de Verdaguer
adreçades als nens i adolescents, tant en l’etapa noucentista com després de la guerra.

Per contra, ens adonem del fet que, sobretot després de la guerra —per bé que amb algu-
na edició notable anterior—, la bibliofília es qui més aprecia l’obra verdagueriana i el terreny
on afloren les edicions més refinades. 

Per què Verdaguer ha estat relegat en bona part al camp bibliofílic quan cerquem edicions
il·lustrades? La bibliofília és sinònim de qualitat, però també de difusió molt minoritària. Per
què les editorials especialitzades en llibre per a infants, amb tanta entitat al nostre país, no
s’han ocupat més d’il·lustrar Verdaguer? A què obeeix aquest oblit? És la seva obra difícilment
il·lustrable, llevat dels seus dos grans poemes llegendaris? Com ho veien els seus contempora-
nis més pròxims? Com es considera Verdaguer des del punt de vista de les grans obres il·lus-
trades al segle XXI? Totes aquestes qüestions i altres, fruit de l’inventari demanat, han de tro-
bar algunes respostes al llarg del proper estudi.

PILAR VÉLEZ
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