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R E E D I C I O N S D E L ’ A N Y V E R D A G U E R

Transcric
algunes de
les deficiències
de l’edició
de ‘Pàtria’ que
ha fet Narcís
Garolera

arguments, de l’altra, per
contestar les preguntes que
em feia a la seva carta al diari.

Transcric, en forma d’in-
terrogants, algunes d’aques-
tes deficiències que poso, com
ell, a la consideració del lec-
tor: ¿Per què, en l’oda A Bar-
celona, els noms de Sant Just i
Sant Pastor i Santa Clara, que
són esglésies i convents de la
ciutat, els escriu en minúscu-
la donant a entendre que
confon el topònim amb la ci-
tació del sant? ¿Per què oblida
el lema Cantemus Domino a La
batalla de Lepant? ¿Per què al-
tera l’ordre dels mots d’un
vers de La puntaire (“com la
malalta és ja vella”, que se li
converteix en “com la malalta
ja és vella”)? ¿Per què el pos-
sessiu son mantell (vers 157 de
l’oda A Barcelona), es conver-
teix en l’article un mantell, i la
forma verbal són allí en el
possessiu àton son allí ? ¿Per
què l’acció de present demana
a Déu (L’apòstol dels negres, vers
40) es transforma en un sor-
prenent pretèrit perfet, dema-
nà a Deu, si la situació vol el
present en què va ser escrit?
“Per què ell (referit a El Car-
rasclet: vers 37 de Los mossos de
l’esquadra) surt amb el plural
impossible ells que canvia el
sentit d’una estrofa que, a
més, no s’entén? ¿Per què

corregeix ignocència per inno-
cència a dos dels poemes (En la
mort d’en Francisco Casas i Amigó
i a L’arpa), però deixa ignocèn-
cia a La puntaire? ¿Per què en-
corralats es transforma en
acorralats (vers 54 de La batalla
de Lepant)? ¿Per què... etcètera,
etcètera?

Són una dotzena d’exem-
ples, si no m’he descomptat,
però en tinc un cabasset més
a la seva disposició. Per la
qual cosa crec que he de con-
cloure, i em sap greu de
dir-ho, que l’edició de Pàtria,
del professor Garolera, no és
ni rigorosa ni fiable. Tot té
solució, però. El meu consell
és que, quan hagi de fer la
tercera edició, miri vers per
vers les solucions que ha do-
nat en la seva tesi el professor
Ramon Pinyol, que crec que
ha fixat, definitivament, el
text de Pàtria.

Jacint Verdaguer, Pàtria.
Edició crítica,
estudi i notes

de Ramon Pinyol.
Eumo Editorial.

Vic, 2002.

NEUS DALMAU

Sobre la nova edició
crítica de ‘L’Atlántida’

JOAN-ANTONI PALOMA

Verdaguer
trencà amb
el català
i la temàtica
literària
de regust
neoclàssic

S
ort que s’ha pogut
celebrar l’any Verda-
guer i es parla d’a-
quest autor fona-
mental a la literatu-

ra catalana moderna! És que si
no fos per l’Any Verdaguer,
molta gent que té, fins i tot,
responsabilitats cultu-
rals i polítiques en el
nostre país, no pas tot-
hom, continuaria per-
petuant una de les in-
justícies més doloroses
del nostre país sobre el
nostre poeta modern de
més categoria, que no és
molt important només
per això, sinó també pel
gir que fa donar a la
nostra llengua literària,
ja que aquest és un dels
punts que més s’hauria
de precisar. Albert Ros-
sich ja fa temps que va
alertar contra alguns
tòpics que es deien so-
bre la situació de la
llengua al temps ano-
menat de la Decadència.
Convindria ressaltar
que la llengua catalana
abans de Verdaguer no
estava decandida com
es digué en un acte de-
dicat a Verdaguer cele-
brat al maig. En temps
de Verdaguer, des del
punt de vista oral, el
català era ric, bell i d’un
ús continu. Força gent
ni tan sols sabia parlar
castellà. Això és tan fàcil
de demostrar com que
jo mateix ho he viscut a
la meva família.

En un altre aspecte,
afirma Martí de Riquer
que fins al segle XIX era
normal que un senyor
català escrivís a un de
castellà en català i
aquest li respongués en
castellà. El que sí que és
veritat és que no hi havia
confiança en les seves possi-
bilitats literàries. Un segle
abans de Verdaguer, Antoni
de Capmany deia que el cata-
là havia tingut esplendor, pe-
rò en aquell moment (segle
XVIII) era “lengua muerta para
la república de las letras”. I
aquest senyor no era cap an-
ticatalanista.

Cal dir que el fet que es re-
prenguessin els Jocs Florals
fou perquè una part de la in-
tel·lectualitat tingué l’espe-
rança que es podia subvertir la
situació, i és bàsic en aquest
sentit el paper de Rubió i Ors,
que, en el pròleg del seu llibre
de poemes, parlà amb gran
entusiasme de la nostra llen-
gua i es dolia que no hi hagués
més escriptors que la conrees-
sin. Ara, per saber com estava
la qüestió, és fonamental de
saber que a la primera edició

dels Jocs Florals s’imposà la
voluntat de Milà i Fontanals
que només s’admetessin els
poemes en català. Però això
pot dur a una lectura molt
equivocada, ja que si feia això
Milà era per pessimisme. Pen-
sava que si es feien uns jocs
bilingües poca gent presenta-
ria poemes en català, i si el
que volia era recuperar literà-

riament el català s’hauria
perdut el temps. No cal dir
que afortunadament les coses
anaren per un altre cantó i el
mateix Milà, al cap de 25 anys,
comentà a Menéndez Pelayo
que la seva decisió havia anat
més lluny del que es pensava.

Enmig del que hem expo-
sat, ¿què significà que sortís
un poeta com Verdaguer i en
concret quin paper hi tingué
L’Atlàntida? Doncs simplement
que el que Rubió i altres havi-
en somiat se’ls acabava de fer
realitat. En català s’escrivia
amb una ambició comparable
a la dels més grans escriptors
(es tocaven els temes que ha-
vien tocat els més grans poe-
tes èpics, i en un altre article
vaig assenyalar que això no
era cap anacronisme al segle
XIX, i si a algú li queden dub-
tes, que es llegeixi les actes del
col·loqui que el 1886 es féu a

Vic) amb un domini de la
versificació total, amb una
impressionant demostració
de cultura per part de l’autor
(no ens hem de cansar de dir
que Verdaguer es documen-
tava moltíssim per escriure
les seves obres) i un lèxic molt
ric i excel·lent, i no gens en-
carcarat. Verdaguer fou molt
autoexigent amb el lèxic

(Narcís Garolera, editor d’a-
questa edició de L’Atlàntida
també té un estudi molt in-
teressant sobre un vademè-
cum lexicogràfic verdaguerià
en què diu: “Verdaguer, en
efecte, no inventava paraules
catalanes sinó que es docu-
mentava oralment i per escrit
atenent usos dialectals i lle-

gint autors catalans de totes
les èpoques”.

Verdaguer trencà amb el
català i la temàtica literària de
regust neoclàssic que conrea-
ven altres capellans vigatans.
Era gairebé obligat que en
aquest any es donés una edició
crítica de L’Atlàntida. Certa-
ment n’hi ha una de molt ben
feta a càrrec de Martí de Ri-

quer i Eduard Junyent,
però avui dia és intro-
bable a les llibreries.
L’edició que comentem
és molt rigorosa, amb els
criteris molt ben expli-
cats, de lectura còmoda i
presentació molt agra-
dable. En aquesta edició
l’editor vol establir el
text basant-se en l’edició
del 1886, tenint en
compte l’edició príceps i
també tenint en compte,
a l’aparat crític, les es-
menes manuscrites fetes
per Verdaguer en un
exemplar de l’edició
prínceps que solen coin-
cidir amb les de l’edició
del 1886 que, òbvia-
ment, fou revisada per
mossèn Cinto.

No em vull allargar,
però L’Atlàntida no es
pot llegir amb rapidesa,
d’una tirada, sinó amb
temps, per poder-la as-
saborir. Així hi anirem
trobant més els grans
mèrits que té. Pensem
en els elogis que en fa
Mistral (pel que fa als
temes tractats, col·loca
Verdaguer directament
després de Milton i La-
martine). Pot ser un bon
exemple del que dic la
perla que és El cor d’illes
gregues. Aquest cant li
fou suggerit per Collell,
però el geni de Verda-
guer reeixí categòrica-
ment en un tema molt
estimat pels romàntics
(recordem la passió per

Grècia dels romàntics ale-
manys i de Lord Byron). Ve-
gem només com un tast els
versos: “Mare dels déus, oh
Grècia, tu dormies, / com Ve-
nus per les ones bressolada, /
aquella nit terrible i res sen-
ties / del tro i eixordadores
harmonies / amb què fóra
l’Atlàntida enfonsada”.

Acabem una mica com co-
mençàvem. Llegint aquests
versos podem dir, com féu Se-
gimon Serrallonga a partir
d’ Al Cel, que ningú no pot se-
guir parlant d’un poeta rústic.
Verdaguer és un poeta cultís-
sim i d’altíssima volada i ens
hem de felicitar d’aquesta no-
va edició crítica.

L’Atlàntida, a cura de Narcís
Garolera. Quaderns Crema.

Barcelona, 2002.


