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Una edició de ‘L’Atlàntida’ i una
il·lustració de Colom, en un

passatge de l’obra
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Com i per què llegir ......................

L’ATLÀNTIDA
P e r e F a r r é s

Professor de literatura catalana a la Universitat de Barcelona

ota lectura de poesia obre al
lector un ventall amplíssim de
possibilitats de connectar-hi i fins
de reaccionar-hi, compartint o no
la sensibilitat amb què ens ha
estat tramesa l’experiència que

ha generat el poema. En un cert tipus de
poesia, el lector fins i tot pot sentir-se
interpel·lat i tenir la necessitat de situar-se
personalment enfront d’ella. On
probablement aquesta operació és més rara és
en la poesia èpica, sobretot per a un lector
actual que està acostumat que les gestes li
siguin narrades en prosa, generalment en
forma de novel·la. De fet, aquesta va ser ja la
reacció d’alguns lectors coetanis de Verdaguer
a l’hora de jutjar L’Atlàntida. Per què no haver
dirigit tot aquell prodigi de llengua, l’enorme
capacitat de descripció i el mestratge narratiu
que s’hi descobreix pel camí de la novel·la, un
gènere modern? Si aquesta era la reacció
d’una part dels lectors de 1877, la lectura de
L’Atlàntida avui, als inicis del segle XXI, encara
pot semblar més aspra i de mal pair. Entenc
perfectament aquesta posició, que, de tota
manera, no és la meva.

D’entrada, caldria situar L’Atlàntida en el
context de la literatura catalana del seu
temps, quan es maldava per aconseguir tenir,
en català, una literatura normal, que també
vol dir completa. Hom havia observat que la
nostra història literària anava coixa d’un peu:
no tenia un poema èpic originari, com tenien
les altres literatures. Calia que algú s’hi
aventurés. Verdaguer va ser un dels qui s’hi va
arriscar i, amb L’Atlàntida primer i amb Canigó
després, va assolir amb escreix la fita que
s’havia proposat. Si Verdaguer ha esdevingut
un clàssic de la nostra literatura, és, entre
d’altres motius, perquè va excel·lir en la
realització d’un projecte essencial per a la
literatura, no només del seu temps, sinó per
al conjunt de la literatura catalana. L’obra
èpica de Verdaguer ha de ser llegida com es
llegeix la d’un clàssic universal.

Plantegem una altra qüestió: L’Atlàntida és
un poema originari (que narra els orígens) del
poble català? O ho és del poble espanyol?
També aquesta qüestió va ser tractada pels
seus coetanis. Certament, L’Atlàntida presenta
Espanya com l’hereva d’aquell continent
enfonsat: Hèrcules i Hesperis, una parella
salvada del diluvi, com volia la tradició
clàssica, planten el brot de taronger que han
servat del mític jardí de les Hespèrides prop
de Cadis, i la seva descendència repobla la
península i les Balears. És més, sabem que un
text seu anterior a L’Atlàntida que duia un títol
tan explícit com aquest: L’Atlàntida enfonsada i
l’Espanya naixent de ses ruïnes. Doncs, sí,
L’Atlàntida narra un origen imaginari de la
península Ibèrica. Més: a la conclusió del
poema, s’exalça la figura de Colom –genovès,
segons el poeta– en tant que, en descobrir
Amèrica, reuní, com a través d’un pont,
aquells continents que antigament havien
estat units per l’Atlàntida. Tornem-nos a
situar a l’època del poeta: Catalunya i Espanya
eren dues entitats vistes per la majoria com a
inseparables; Catalunya formava part
d’Espanya, i així havia de ser; però no es volia
diluïda en Espanya. Per això, els homes de la
Renaixença exigeixen per a Catalunya el
reconeixement dels seus drets com a província
–en la terminologia de l’època– d’Espanya, és
a dir, en terminologia actual, com a nació
dins Espanya. Verdaguer, el 1877, no va més
enllà; vuit anys més tard, amb Canigó, les
gestes narrades seran ja les dels temps

fundacionals de Catalunya.
Però és que L’Atlàntida no té només aquesta

lectura política. L’Atlàntida s’insereix dins una
tradició que ve dels clàssics grecs i llatins, i
que comparteixen literatures primitives
d’altres civilitzacions: hi ha un moment, en la
història de la humanitat, en què els homes es
creuen déus, volen ser com déus, volen
aterrar els déus, i els déus castiguen el pecat
de supèrbia dels homes extingint-los. Qui com
Déu?, havia titulat ja Verdaguer un poema de
1869. En la tradició cristiana, el càstig de Déu
és el Diluvi Universal; en una tradició pagana
–vegi’s Ovidi– els déus castiguen els atlants
esborrant-los del mapa. Ara pla! Verdaguer
mamant de la tradició pagana i no de la
cristiana; com s’entén? Doncs s’entén perquè
Verdaguer opera una violació extrema en el
poema: converteix un heroi pagà, Hèrcules,
en braç executor de la voluntat de Déu; tant
és així que els seus néts veneraran el Déu de
Túbal, és a dir, el Déu de la tradició bíblica.
Verdaguer ha forçat el relat per donar un
sentit cristià a una gesta entesa fins aleshores
com a pagana. Aquest sentit cristià és el que
acaba d’arrodonir Colom descobrint Amèrica:
no només relaciona dos continents fins
aleshores desconeguts entre ells; no només
mena una acció d’expansió del cristianisme
en terra d’infidels; Colom, relligant els dos
mons, retorna a l’univers la unitat harmònica
amb què Déu l’havia creat. És així com el
sentit de L’Atlàntida adquireix una dimensió
transcendent, davant la qual les qüestions
plantejades abans resten en segon terme.
Donar-li aquesta dimensió segurament només
podia fer-se en vers, en vers clàssic.

IDIL·LIS I CANTS MÍSTICS
J o s e p P a r é
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empre és difícil d’arribar a un
llibre amb el llast a les
butxaques d’una crítica, o més
d’una, que l’empetiteix. Riba ja
ens havia dit que Idil·lis i cants
místics responia més a un

principi d’amor que no a un principi de
pensament. Després s’hi van afegir altres
veus que van contribuir a una recepció
contemporània del llibre com a, diguem-ne,
obra menor. No direm pas que no hi hagués
un fons de veritat objectiva en l’observació

ribiana. Al costat de les grans obres de
caràcter èpic, i de gran arquitectura, com
ara L’Atlàntida o Canigó i al costat d’obres de
maduresa mística com Flors del Calvari i Al cel,
és fàcil de concedir que Verdaguer mostra
en els Idil·lis una mancança de “testa
filosòfica” i de “teologia de Tubinga”. Però
també és cert que el llibre respon, tal com
dèiem, a un profund sentiment d’amor i
que resulta imprescindible per copsar la
profunditat de pensament de les obres
posteriors.

Menéndez y Pelayo veia en els Idil·lis una
qualitat superior a L’Atlàntida i entenia que
Verdaguer és al cim dels poetes místics
contemporanis. I Milà i Fontanals en
destaca la qualitat i el profund sentiment
subjectiu de misticitat. Fins aquí les lectures
i valoracions dels lectors del passat. Però a
qui interessa avui un moble tan anacrònic
com el misticisme, i a més a més del segle
XIX, i a més a més d’un poeta que,
paradoxalment en el centenari de la seva
mort, alguns cada dia converteixen en més
capellà i en menys poeta? Sens dubte
despertaria l’interès d’un Nick Cave, ben
contemporani d’altra banda, en el cas de
disposar-ne d’un en el nostre país. Però el
gran públic està prou distret en la negació
de l’espiritualitat fonda en el parc
d’atraccions de la banalitat mediàtica o
escrita, i els altres ocupats a pontificar sobre
una tradició que diuen que no existeix, i que
si existeix, tampoc no ens cal. Què vol dir
avui franciscanisme? Què significa el
sursum? Qui es pren seriosament els Càntics si
els que els llegien amb l’estómac ja no ens
acompanyen? Per què l’anhel d’absolut cada
cop és més difícil fora dels espais sagrats i
ben reglamentats pel dogma? Per què llegir,
aleshores, un llibre com els Idil·lis, i llegir-lo
literàriament, a més a més?

Els Idil·lis és un maó. Un maó
imprescindible en el gran edifici que és
l’obra verdagueriana. També, i bàsicament,
un maó literari. Més enllà de la necessitat
contextual i històrica d’un llibre que
apaivagués les crítiques d’un paganisme
excessiu a L’Atlàntida, més enllà de les
conveniències propagandístiques de les
estructures eclesiàstiques del moment, és
també, és encara, la potència insubornable
de la llengua popular donada i treballada
seriosament des la imatgeria més mínima.
El lector actual encara hi trobarà la força
d’aquestes imatges senzilles des d’on
s’encamina la voluntat del poeta d’unir-se
amb Déu. El Verdaguer poeta s’imposa al
Verdaguer místic, quasi ens podem atrevir a


