
SOBRE LA GENESI DE L'ATLANTIDA

DE JACINT VERDAGUER*

Diverses circumsti ncies, ben singulars, que concorren en la gestacib
i en l'aparici6 de L'Atlantida, justifiquen l'interes que aquests episodis de
la vida de Jacint Verdaguer han desvetllat en els seus biografs.

L'autor de la famosa obra era un poeta jovenissim que s'havia format
sense el guiatge de mestres i sense l'estimul d'un ambient propici. eArreco-
nat en un mas)) i aconexent la mar com si sols l'hagu6s vista pintadaa,'
tingu6 la gosadia de fer jugar a aquest element un paper preponderant en
Colom i en L'Atlantida, i d'assajar amb aquests poemes el conreu d'un
g6nere que hom considerava incapac de nova vida en pie segle dinov6.
D'altra banda, la seva matinera revelaci6 als Jocs Florals (1865) havia fet
concebre m6s esperances que la de qualsevol dels seus contemporanis :
Agui16 i Mistral pressentiren tot d'una l'esclat futur de la sever gloria,
mentre el grup vigata veia en ell el capdavanter indiscutible. Anys m6s

* [A proposta d'una' ponencia formada pels Membres de l'INSTITUT D'ESTUDIS
CATALANS senyors Caries Riba i Josep M. L6pez-Pic6, de la Secci6 Filoldgica, i Jordi
Rubi6, de la Secci6 Histbrico-Arqueoldgica, als quals s'adjunta com a especialista
el senyor Pere Bohigas, Membre de la Secci6 Filoldgica, 1'INSTITUT, en sessi6 ple-
nAria celebrada el dia 29 d'abril de 2952, acordA per unanimitat concedir el Premi
Verdaguer al senyor Josep Maria de Casacuberta pel seu treball Contribuci6 a l'estudi
dels escrits jovenivols de Jacint Verdaguer, particuiarment dels inedits.

En la sessi6 plenaria del dia 24 de juny del mateix any 1'INSTITUT prengu6 l'acord
de publicar Sobre la genesi de aL'Atldntidas de Jacint Verdaguer, que formava el
capitol v d'aquella Contribuci6, dins els ER, i la resta del treball, en doble edici6,
dins la aBiblioteca Verdaguerianan de 1'Editorial Barcino j dins les publicacions de
la Secci6 Filblogica de l'INSTITUT.

Es grat als ER de commemorar, amb la publicaci6 d'aquest estudi del senyor
Casacuberta, el cinquantenari de la mort de Verdaguer (19o2) i els setanta-cinc anys
del coronament de L'Atlhntida als Jocs Florals de Barcelona (1877). - R. A. i S.]

i. L'Atldntida, 8 (Prdlech). L'edici6 d'aquest poems i les de les altres obres
de Verdaguer que citar6 en les notes del present treball, son - sempre que no
indico altra cosa - les que formen part de la coliecci6 d'Obres completes de Jacinto
Verdaguer, publicada per la 1llustraci6 Catalana.

I

1



2 JOSEP M. DE CASACUBERTA

tard, quan L'Atlantida arribava al domini public (1877), unanimement fou

considerada com la produccio cabdal de la nostra Renaixenca. La seva

envergadura i el seu assumpte eren insolits dins la literatura catalana, i la

cr'tica estrangera no trigava a adonar-se de la seva originalitat.

Considerats aque,sts fets, no ens sorprendra que la gran creacio verda-

gueriana tingu&s una elaboracio lenta i costosa, i que, arribat finalment

a bon terme, l'autor s'expresses aixf :2

cCent vegades volguf recular, com qui entra en una baima es-

glayadora d'hont ningil ha escandellat los abismes ; cent vegades dexi

caure lo mon de mes pobres inspiracions rostos avail, y altres cent ve-

gades, com Sfsifo, torni a pujar vers l'alterosa cima lo fexuch pes tan

mal midat a mes espatlles de poetan.

Illustrar amb dades cronoldgiques aquest passatge del proleg de L'At-

lantida, es l'objecte primordial del present treball. En iniciar-lo, haig de

manifestar que ara com ara no m'he proposat de tractar tots els aspectes

de la genesi del poema ; per a millor avinentesa me'n cal deixar un d'evi-

dent importancia, pero que no em sembla susceptible de modificar essen-

cialment les actuals conclusions:' el contingut i 'escriptura dels esborranys

fragmentaris conservats a la Biblioteca de Catalunya. En canvi, hie

cregut necessari incorporar a aquest estudi les moves clarfcies sobre 1'elabo-

raci6 del poema referent a les gestes de Colom, del qual 'fi'ns a 1'any 1868

sembla haver format part l'embrio de L'Atlantida. Per les raons que

exposare en tin altre lloc,4 designo aquest poema amb el tftol de Colour, per

comptes del de Tenerife que hom li havia donat; tambc en alguns casos,

per tal d'evitar circumloquis, l'anomenare Colam-Atlantida, tot referint-me

a la fase en que la «llegenda dels Atlantsn encara no constituia una

obra a part.

I

ORIGEN DE LA CONCEPCIO DEL POEMA

Jacint Verdaguer devia esser un adolescent, quan la lectura d'un llibre

d'ascetica que li vingue a les mans, feu llampeguejar en el seu cervell la

primera idea del llegendari cataclisme de 1'Atlantida. Vetacf coin ho

2. Op. cit., 9 (Prolech).
3. Veg. infra, pigs. 48 ss.
4. Escrits inedits de Jacint Verdaguer, de propera publicaeio.
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SOBRE LA GENESI DE L'ATLANTIDA, DE VEIdDAGUER 3

explica a Jaume Collell arran de la publicaci6 de 1'edici6 definitiva de

l'obra : s

aL idea de 1 Atlantida me vingue realment d un capitol de Temporal

y eterno, en que parla de les grans catastrofes del mon, molts anys avans

de somiar en fer lo poema ni en dedicarme a la poesia. Es una de les

primeres impressions fortes que he tingut en mon frecuent tracte ab

los llibres, que in entry barrejada ab les rondalles de gegants e illes

llunyes encantades, en que tots creyam en I infancia, y se m ha engrandit,

despres, en lo cervell ab totes les fantasies de la joventut: los espec-

tacles de roures esberlats pet llam, d ayguats com lo de Vich, del que n

vaig escriure sis poesies que he perdut, y de tots los desastres y tem-

porals que he hagut de presenciar en mar y terra.i'

Aquest primer i remot antecedent de la famosa empresa s'ha de situar

ainb molta probabilitat abans de l'any i86o, car fou vers aquella 6poca quan

Verdaguer comenca a tenir consciencia de la seva vocaci6 de poeta. Adhuc

si no volguessim donar un sentit tan precis a les paraules ((abans de so-

miar... en dedicarme a la poesia)), l'altra indicaci6 cronoldgica continguda

en el text suara transcrit - ((molts anys abans de somiar en fer to

poemau' - ens privaria de portar gaire m6s enca del i86o la eimpressi6

forta» dels primers temps del ((tracte ab los llibresu que forca despri s hauria

estat «engrandidaa per noves visions de grans espectacles de la naturalesa,

entre els quals destaca l'aiguat de Vic del 1863.

Corrobora el fet de la matinera lectura del passatge de Nieremberg la

declaraci6 feta per Verdaguer a l'escriptor castella Luis Alfonso no gaire

mes tard de l'obtinguda per Collell.8 Aquell text, digue el poeta,

ame inspir6 una leyenda o narracion ; pero empece la carrera ecle-

siastica, me entraron escrupulos de pensar en hesp6rides v cosas paganas,

y lo dej6D.

5. Carteig hist6rich (Correspondencia epistolar de mossen Jacinto Verdaguer

a mossen Jaume Collell) (Vic 1929; aBiblioteca d'Autors Vigatansa, XXII), 91 (carta

de 3o de desembre de 1878). Els fragments de cartes de Verdaguer a Collell que

transcric en el present treball, els he. copiats dels respectius originals, quan es

trobaven en poder de la senyora Brfgida Armengou, de Vic.
6. La carta de Collell, avui perduda, que Ilavors contestava mossen Cinto,

devia demanar un aclariment sobre el seguent passatge del prdleg de L'Atldntida

(pag. 8) : cEn una obra ascPtica de Nieremberg llegi per primera vegada, entre'ls
grans cAstichs ab que Den ha flagellat la terra, l'enfonsament de la que tants sabis
geolechs y botanics veuen jayent al fons de la conca del Atl3ntichx.

7. En canvi, la frase cm entry barrejada ab les rondalles de gegants e illes

llunyes en que tots crevam en I infancias , no sembla que pugui donar cap indict
per a ]a dataci6. Probablement, els mots cm entry. barrejadan volen dir simple-

ment que es barreja, aixo 6s, que la suggesti6 del relat de Nieremberg s'ajunta
amb la de les rondalles fantastiques apreses durant la infantesa.

8. Alfonso, pero, no la divulgi fins molt mks endavant (veg. cEl Imparcials,
de Madrid, de io desembre 1888).
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4 JOSEP M. DE CASACUBERTA

De la, diferencia entre to temporal y eterno, crisol de desengailos, de
l'escriptor siscentista P. Juan Eusebio Nieremberg,9 fou dones, indiscutible-
ment, la primera font de L'Atlantida. En el seu llibre segon, capitol vuite,
Verdaguer troba una brew referencia a 1'enfonsament del continent atlantic
- esmentat entre molts altres exemples de violentes irrupcions del mar
sobre la terra, amb els quals l'autor tracta de donar idea de la magnitud
dels cataclismes que han de precedir la fi del nostre planeta -, aixi com
la notfcia d'una altra font sobre el mateix assumpte : el Timeu de Plat6.1'
El passatge de Nieremberg no din res, en canvi, de la damnacio de la rata
dels atlants, ni tampoc de les gestes d'Hercules, temes aixi mateix fonamen-
tals en el futur poema verdagueria, el primer dels quals potser havia
d'esser fruit de la fantasia del nostre autor, mentre que el segon procediria
d'aquelles «antigues croniques de Catalunya y d'Espanyan, de les quals li
plaia d'aescartejar sobre tot les primeres fulless."

Amb aquesta consulta d'obres historiques, que pogue iniciar-se d'engh
que Verdaguer tingue acces a la Biblioteca Episcopal de Vic, o qui sap si
ja abans, en alguna llibreria particular,12 sembla estar relacionada una altra
allusio als precedents de la seva ulterior tasca epica. l~s l'anotacio que
figura a la coberta d'un manuscrit del Colom'3 i que comensa aixi :

«En els dies mes hermosos de ma vida, tantost despert del primer
son de 1 infantesa, salti de la falda de ma mare, i ab dale d'infanto
demani a mos avis, que ja la tomba xuclava, I historia de ma patria.
Girant-sem riallosos, ells mostrant-me-la, me feren Ilegir en ses planes
d or, que I sol de mig-dia de ple iluminava. Vegi al mes -ran dels

9. D'aquesta obra se'n feren diverses edicions en els segles xvii i xV11r.
Tambe assoliren molta difusio altres del mateix jesulta, com la que fou traduida
al catala amb el titol de Practica del Catecisine Roma y Doctrina cristiana (Bar-
celona 1648 i 1686).

10. Vetacf el text del passatge de Nieremberg, que copio de I'edicio del seu
tractat, publicada a Barcelona, impremta de Maria Angela Marti, el 1766: Won
estos exemplos tan ciertos no era menester lo que escrive Platon y aprueba Ter-
tuliano y muchos Authores de estos tiempos : Que la Isla Atlantica, que estaba
en esse extendido espacio de el Occeano que cae entre 1?,spaua y las Indias Occi-
dentales, y dicen era mayor parte del mundo que Africa v Assia, v estaba llena
de gentes innumerables, con un horrendo terremoto v con un diluvio de un dia
y una noche, en que el Cielo se deshizo en Iluvias v la near traspasso sus lindes,
quedo sepultada en el Occeano, con todos sus habitadoresn (pag. 141).

11. L'Atlantida, 8 (PrOlech).
12. t Hauria trobat Ilibres que li fessin peca a Torrents, mas d'on provenia

el seu pare i amb els amos del qual seguf niantenint estreta relaci6 la familia
Verdaguer? t Li n'hauria deixats el seu cosi-oncle, 1'escriptor vigata Joaquim Sa-
larich ? ^ Podia haver-li'n facilitats algun capellA o altre arnic, de Folgueroles o
de Vic?

13. Reprodulda (amb ortografia modificada) en el proleg del volum Colons,
seguit de Tenerife (Barcelona 1907 ; eColleccib d'Obres Postumes), de JAcINT
VERDAGUER), pag. 8.

4



SOBRE LA GENES[ DE aL'ATLANTIDA• DE VERDAGUER 5

heroes de la Grecia deslliurar-la del monstre de tres caps. Vegf blan-

quejar l'espasa del Cid darrera els fills del profeta, elevar-se la creu

dalt de l'Alhambra, i al pare del vencedor de Sant Quinti i 1 heroe de

Lepant embracar-se am dos mons.v

En aquest text les possibies refer6ncies autobiografiques son de mal

destriar de la part de ficcio literaria que probablement s'hi barreja. Certa-

ment, no fora impossible que els avis d'En Cinto li haguessin encomanat,

en els sews tendres anys, un interes per la historia : moss6n Collell, tot

referint-se als genitors del poeta, retreu llur « aficio a llegir bons llibres

de devoci6 y d'historia» .14 En la mateixa nota, a continuaci6 del fragment

transcrit, Verdaguer parla d'un seu intent fallit de coneixer els escenaris

de les gestes historiques ; pero la indicacio 6s massa vaga perqu6 ens arris-

quem a referir-la a un fet concret de la jovenesa del poeta, com fora la

seva escapada a l'Emporda als quinze anys - altrament, tamb6 coneguda

a trav6s de vagues informacions.15

II

POSSIBI,ES ASSAIGS DE RRDACCIO ANTERIORS AI, MAIG DE 1865

Corn ja hem vist, es ben explfcita la declaracio del nostre poeta sobre

la considerable preced6ncia de la seva primera visi6 del tema originari de

L'Atlanitida respecte al moment inicial de la plasmaci6 d'aquest tema en

una composicio de certa envergadura. Crec probable que un fet Semblant

s'esdevingui en el cas del poema Colom.

La doble elaboracio 6pica t6 una primera etapa que arriba fins a mitjans

de l'any 1867, epoca en que' 1'estat de la tasca apareix ben reflectit per dos

documents coetanis : les cartes de Verdaguer "aManuel Mila i Fontanals

i a Maria Agui16 que m6s avall comentar6. Les refer6ncies a aquesta fase

inicial son tardanes i imprecises ; tanmateix, preses en conjunt, poden

donar-nos un principi d'orientaci6 cronoldgica. Abans d'analitzar-les, resu-

mire els parers dell diversos bidgrafs del nostre escriptor que amb criteri

propi s'han ocupat dels orfgens de la seva cabdal empresa ^pica.

Moss^n Collell, en el m6s antic dels seus treballs verdaguerians,16 es

14. Epistola biogrdfica, prdleg a la tercera edici6 de la versi6 francesa de

L'Atlhntida, per JusTf PEPRATX (Parfs 1887).

15. Veg. el meu treball en preinsa Excursions i sojorns de Jacint Verdaguer a

les contrades pirinenques (Barcelona 1952 ; aBiblioteca Verdagueriana)D, I), i infra,

nota 26.
16. Prdleg a la versi6 de L'AtlIntida, de PEPRATX.
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6 JOSEP Al. DE CASACUBERTA

limita a manifestar que quan el seu amic fou premiat per primera volta als
Jocs Florals (1865),

aja portava en son cap, sempre bullent com una farga, lo pensament de
L'Atldntidan,

i que

acomensa molt de bon'hora a assajar ses forces de noy en eix terra digne
de un Herculesn.

A. Busquets i Punset17 ve a situar l'inici de la redaccio de L'Atlantida
cap al 1863, car si be el considers posterior a la composicio d'un cant sobre
l'aiguat de Vic de darreries d'aquell any, remarca que el jove poeta ecur-
sava encara Filosofiao, etapa de la seva carrera que fineix amb el curs
1562-63.

En canvi, mossen Joan Giiell'a recorda haver sentit a dir a l'interessat
que aquell comensament havia tingut floc quan ja estudiava Teologia, o sia,
a partir del curs 1863-64.

Valeri Serra i Boldu19 exposa els seguents punts de vista

aSabem que va ser extant-se a can Tona... Sabent que va presentar
l'esbos titulat Espa.nya naixent als Jocs Florals de 1S68, no sera arriscat
conjecturar que la primera vegada de concorrer als certaulens de la Baia
festa, 1'any 1565, tot to mes el devia tenir planeja`., per lo mateix que
s'ha dit que 1'Agui16 va intentar de fer-lo desistir d'escriure el poema.
Dc mes enrera es anar a les palpentes. Assegurar, coin alga ha fet, que
va concebre l'idea i que en comensa a escriure quelcom quan tenia onze
anys, es absolutament gratult, puix ja sabem per Alossen Collell que
al 63 va donar-se a coneixer com a versaire i que l'any 65 mostrava al
Dr. Salaridh els romancos que tenia escrits, mes no ens ha dit aqueix
senyor metge que entre semblants romansos hi hagues poemes ni pro-
jecte Wells.))

L. C. Viada i Lluch20 suposa que la tasca de L'Atlantida fou encetada
vers ci 1563, que poc despres sofrf una interrupcio d'uns dos anys, i que
passats els Jocs Florals del 1866, l'autor la reprengue, tot alternant-la amb
la composicio de Colom.

Finahnent, mossen Eduard Junyent2' enten que el nostre poeta tenia
divuit anys quan

17. L'estudiant de Can Tona, joventutn, maig 1902, suplement.
1S. Vida inlima de Mosen Jacinto Vcrdlagucr (Barcelona 1911), 50.
19. Biografia de Mosses Jacinto Verdagwer (Barcelona 1924), 76.
20. Jacint Verdagaer als foes Florals de Barcelona, ms. 2624 de ]a Biblioteca

de Catalunya.
21. Entorn de aL'Atldniidan, allediterraneon, sums. 9-11 (Valencia 1945), 117.

6



SOBRE LA GENESI DE aL'ATLANTIDA, DE I'ERDAGUER 7

RL'Atldntida comensava a esbocar-se en una forma imprecisa, corn un

relleu del Colonmv ;

i afegeix que

(cap al 1865, en plena energia poematica i en retut desenervament

escolar que li valgue el suspens del Seminari, l'escometia de dret en els

perfils de la seva estructura, amb fesolnia prdpia, coin una rama inde-

pendent del seu tronc inicial... En 1867 ... havia abastat ja les taronges

d'or del jardi de les Hesperides en una definida redaccio del poema.D

Ja he indicat que abans de l'any 1863, o sia dels primers temps de

1'estada a can Tona, Verdaguer s'havia adonat que tant la tragedia de 1'At-

lantida coin les gestes colombines constitulen bells temes d'epopeia.

Hauria nodrit des d'aleshores el desig de cantar-los ? Sabem que, de fet,

encara triga forma a intentar-ho - almenys en alguna composicio que mes

endavant meresques d'esser recordada -, car en els seus escrits mes jove-

nfvols no s'ha trobat cap allusi6 a aquells temes, i sobretot es terminant

la seva afirmaci6 d'haver comenmat a treballar en L'Atlantida a can Tona,22

confirmada per la d'haver tingut esment de l'assumpte del poema ((molts

anys abans de somiar)) que pogues compondre'1.2a

^ Data del comenmament d'aquella nova etapa de la vida del poeta,

aixo es, de 1'any 63, l'inici d'aquesta composicio? No se amb quip fona-

ment ho creuen aixf Busquets i Viada, tret que aquests dos amics personals

de mossCn Cinto es facin resso d'alguna manifestacio que ell els hagues

fet en acnest sentit, la qual cosa, peril, no aclareixen. El que realment

Busquets fa asseverar a 1'interessat es que abans d'emprendre la redaccio

del gran poema, ((escrigue una obreta en vers describint L'ayguat de Vichn.

En realitat, eren sis poesies sobre aquest assumpte, segons llegim en la

carta de Verdaguer a Collell tants cops citada. A propilsit d'aquestes

referencies, mossen Junyent24 ha subratllat la repercussi6 que en el punt

de partenma de 1'empresa de L'Atlantida degue exercir la impressionant

visio del cataclisme product per la revinguda del Meder, al caseriu dels

carrers baixos i als afores de Vic, la nit del 7 al 8 d'octubre de 1863 ;

i en les esmentades composicions inspirades en aquella tragcdia el docte

comentarista vigata creu poder veure uns materials aprofitats en la ulterior

redaccio dell cants sobre l'hecatombe cilsmica que anorrea el continent

atlantic.
Aquesta redaccio tambe es beneficia del record d'altres espectacles

naturals presenciats pel nostre escriptor, als quals aquest den referir-se en

22. L'Atldntida, 8 (Prolech).
23. Carta a Collell, de 3o de desembre de 1878 ( veg. supra , pag. 3).
24. Op. Cit., 114-16.
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8 JOSEP Al. DE CA-SACUDERTA

el matcix passatge de la carta on esmenta 1'aiguat de Vic. Podem suposar
que entre ells es comptaven dos episodis que trobem descrits en ones
narracions autobiografiques verdaguerianes de cap als anys 1865 a 1868,25
aixo es, una tempesta que arreplega 1'esporuguit Cinto, encara infant
(narraci6 iii), i una altra que, on els seus anys d'adolesce'ncia, es congria
sobtadament damunt les colles que festejaven la nit de sant Joan (nar-
raci6 xi).

Sembla que Verdaguer es refereix concretament al perfode 1863-65
quan en el proleg de L'Atlantida diu que la ((falta d'experiencia literaria))
i l'((apartament dels grans centres)) li ((posaren la ploma a les mans)) i li
feren apendre'l vol a la bona de Dewy en una epoca en que ja es sentia
epoch satisfet de les cantons y corrandes)) i vivia ((arreconat on un inas
de la Plana de Vich, sense haver vist mes terra que la que s'ovira des d'un
marlet de les serralades que l'envolten, y coneixent la mar corn si sols
l'hagues vista pintada)). Abans de 1'any 1863, en efecte, no residia on un
mas, sin6 al seu poble de Folgueroles, i fins al main de 1865 no conegue
altres terres que les de la seva comarca26 i no tingue avinentesa de veure
de prop el mar.

t Pot prestar-se tambe el citat passatge a una interpretaci6 no tan
concreta que permetes de referir l'allu:si6 cronologica a un perfode mcs
llarg ? No hi ha potser inconvenient a suposar compatible la frase re!ativa
al mar amb la realitat de la visi6 d'un mar en calma coin la que horn
sol tenir des de la platja de Barcelona, tan diferent de la dels emocio-
narits espectacles marins que el mateix Verdaguer havia de contemplar
anys desprC's i que havien d'inspirar-li algunes descripcions del seu poema.
Pero, on canvi, la limitaci6 de 1'horitz6 abastat per qui sempre ha viscut
reclos on un mateix tros de terra, sf que sembla correspondre a l'etapa do
la joventut del nostre poeta anterior als seus primers desplacaments.

L'((apartament dell grans centres)) a que es refereix el passatge
esmentat, o, mes concretament, 1'aillament en que flavors es trobava En
Cinto respecte als cenacles literaris barcelonins, contribui tal volta a 1'en-
grescament per un tema concernent als temps primitius de la historic
peninsular, fet que ens semblaria menys explicable si no fos per aquella
circumstancia. En efecte, si per aquells anys el ((fadrf de Muntanya))
hagues estat mes en contacte amb els escriptors renaixentistes, sembla

25. Les publico i comento en el volum corresponent d'Escrits inedits de JacintVerdaguer, de propera publicacio.
26. La seva matinera anada a 1'F,mporda abans alludida (supra, plg. 5) deviahaver estat una sortida molt fugac, el record de la qual no el priva de referir-se,en el proleg de LAtldntida, al seu aarreconament2 a la Plana de Vic fins a unaepoca forca mes tardana.
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SOBRE LA GENESI DE L'ATLANTIDA* DE VERDAGUER 9

probable que hauria participat mes de ple de la concepci6 de la nostra

historia que en l'obra lliir prevalia, i en consegiiencia hauria preferit els

assumptes de la historia particular de Catalunya d'ensa dels inicis de la

Reconquesta i dels orfgens de la independencia del pats. En canvi, lector

assidu dels polsosos volums de la biblioteca del Palau Episcopal de Vic,

la seva curiositat, pel que fa al passat de la nostra terra, s'hague de

satisfer amb les ensopides narracions de Pujades i Feliu de la Penya, i de

Ilurs contemporanis castellans com el P. Mariana ; i aquells llibres comencen,

amb difusos tractats sobre els temps pre-romans i sovint deixen de remarcar

el caracter fabul6s de les notfcies que acullen.

D'altra banda, com abans he advertit, el fet de no haver eixit mai

d'una comarca de terra endins, no el priva d'imaginar arguments epics que

tinguin el mar per principal escenari. De fet, la propensi6 a representar-se

el mar es palesa en la seva producci6 anterior al 1865 ; aixi, a part

d'aquests poemes, en s6n prova les poesies Pobre nina!, A ma barqueta2T

i L'anell perdut.28

Les precedents indicacions decanten a admetre la possibilitat, Adhuc la

probabilitat, que ja durant el bienni precedent a la seva revelaci6 als Jocs

Florals, Verdaguer esbosses versos relatius als assumptes dels seus poemes

epics sobre Colour i l'Atlantida. Crec peril, amb Serra i Boldfi, que aquella

tasca no fou gaire cosy mes que un primer tempteig i que 1'autor encara

no es devia haver decidit a acomplir-la amb continuitat. De veritables

esborranys del Coloin, i menys de L'Atldntida, llavors no en devien encara

existir, per be que els assumptes i els herois d'ambd6s poemes podien ja

haver captivat de temps l'atenci6 d'En Cinto, i alguns trets dels arguments

podien comencar a prendre forma en la seva fantasia i Adhuc a donar

origen a algun esb6s fraginentari.
Verdaguer, en la carta que adreca a Maria Agui16 el 12 de desembre

de 1867,2' es plany de no haver conegut a temps el parer de 1'insigne

mestre Xavier Llorens :

:1'hagues vist dos anys ha, jo no aniria pel camf dels poemas que
no se si pore seguir, sino per un de mes pla y de bona petja, que ell
nie'n ensenya y que tal vegada'm duria a nies bona fi que 1'altre9.

Es a dir, que si el nostre escriptor hagues estat aconsellat per Llorens ja

en avinentesa del seu primer sojorn a Barcelona, el desenvolupainent dels

27. Joven£voles, 18, ro8.
28. La inellor corona, Recull de poesies disperses de Verdaguer, aplegades per

A. BUSQUETS i PUNSET i L. C. VIADA I LLucH (Barcelona 19o2), 5.
29. Veg. infra, pag. 22.

9
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10 JOSEP M. DE CASACUBERTA

temes colombf i atlantic no hauria prevalgut, coin de fet s'esdevingue, dins
la seva tasca literaria. D'aixo sembla inferir-se que abans dels Jocs Florals
del IS65 aquell desenvolupament havia estat escas, o potser nul.

III

DE L'ESTIt7 DE iS65 AL DR IS67

Que l'euforia de Verdaguer produida pel seu exit als Jocs Florals

afavori la seva decisio de lliurar-se a una enipi=esa poetica d'envergadura,

i que aquesta fou des d'aleshores, o al cap de ben poc, la del Colom-

Atldntida, ho indiquen dues referencies posteriors, prou explfcites, Puna

donada per Mila i Fontanals i l'altra pel mateix mossen Cinto. En pro-
logar el primer recull de composicions religioses verdaguerianes, o sia els
Idilis y cants inisticlls (1879), AIila recorda que a partir de la gaia festa
de 1'any 1865 es produf un canvi immediat en 1'orientaci6 de la tasca de
l'afortunat trobador de Folgueroles; fins aleshores, diu Mila, aquest s'havia
dedicat a cantar principalinent ides r6stiques usanses de la terra)), pero
tot seguit

avolgue pujar roes amunt y ... se posy a descriure lo -ran cataclisme
narrat per una antiga tradicio, sens cap dupte molt poetica y a que no
manquen, a mes a mes, certes apariencies historiquesv.

Anys mes tard, Luis Alfonso ," referint - se a una visita que anteriorment
havia fet a mossen Cinto, diu que aquest , parlant - li del mateix certamen
floral, li inanifesta :

aEl verme premiado inc animo muchisimo. Aquel triunfo me excito
a escribir La Atldntida.n

ts probable que, alhora que aquell fet reconfortant, un de depriment
repercutis on la nova orientacio de la tasca literaria de Verdaguer. El son
contratemps escolar de fi de curs, tan immediat al seu primer triomf public,
de.-u& produir en ell dues successives reaccions - propies del seu taran-
na -: indignacio, despit i descoratjament de primer antuvi, i, tot seguit,
represa d'energies i resolucio de lliurar-se a 1'execuci6 d'una obra important
que el rehabilites als ulls de les persones que havien malparlat Well i adhuc
davant el professor que 1'havia suspes. Aquesta tasca havia d'esscr hen
cd'altra inena que el conreu del genere bucolic a que fins llavors s'havia

P. aE1 Imparcialn (Madrid), ro desembre 1888.
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SOBRE LA GENESI DE DE VERDAGUER 11

dedicat amb preferencia, peril que ja no el satisf'eia, i tambe del conreu

de la poesia historico-patriotica que havia assajat feia poc anlb vistes als

Jocs Florals. Segurament devien haver arribat a orelles sews determinades

critiques i ironies de que hour l'havia fet objecte per causa precisament de

la seva predilecci6 vers aquells dos generes, que aquells censors devien

estimar poc apropiats per a un futur sacerdot ; i en aquestes condicions

devia trobar que la composici6 d'un poems epic d'empenta fora el millor

camf per a assolir el seu propasit.

Tot i que el nostre escriptor solia tenir molt punt a servar un rigoros

secret, Adhuc amb els ainics mes fntims, respecte als sews treballs literaris

en projecte o en curs d'execucio, sobretot quan es tractava d'empreses

ambicioses, en el cas del Colom-Atlantida hague de fer una excepci6, tot

comprenent que li calien assessoraments.

cQuan vaig concebre la idea de la Atlantida., digue Verdaguer molts

anys mes endavant al capella-custodi de la Gleva, mossen Pere Roca,31

centre Its persones a Its quals ho vaig consultar, i per cert eren de Iletres,

cap d'elles aprova lo men plan, i degut a que me'l reprobassen, fou motiu

per a que ho elnprengues amb mes energia. D. M. Aguil6, en particular,

me digue que era una locura i un impossible ; doncs per ]a mateixa rah6

ho vaig pendre amb mes interes.y32

Corn veiem, aquestes consultes, almenys l'adrecada a Aguilo, foren fetes

de bon antuvi, probablement abans de la carta de darreries de 1867 a l'illus-

tre mestre.
Per la mena d'escriptura, fa pensar molt en els escrits de Verdaguer

dels anys 1865-66 la copia de Particle La isla Atidntica conservada entre els

seus papers inedits a la Biblioteca de Catalunya. Es tracta de la versi6

castellana d'un treball del professor vienes F. Ungar, publicada a la revista

aMuseo Universals, de Madrid, el 1861.33 A remarcar que el nostre poeta

deixa de copiar el text de Plato que figura en Particle, i nomes posa la frase

que 1'introdueix : « Leemos en el Timeo» ; prova que ja coneixia aquell

text, i que sabia on el podria trobar quan de nou Ii calgues consultar-lo.

31. Aquest sacerdot anota aquesta i altres declaracions del poeta en un escrit

sobre l'estada d'agrest al santuari de ]a Gleva (1893-9V), escrit reproduit per SERRA

i BoLDi7, Biografia , 155 ss.
32. Ibid., 167.

33• Indubtablement , aquest treball constitueix una font del poerna verda-

gueriA. El seu autor tracta de provar la relaci6 entre els continents atlantic i

america, tant respecte a liar estructura geolbgica corn a ]lur vegetaci6 , i diu que

1'Atlantida havia servit de pont entre Europa i America . Partint d'aquesta idea,

Verdaguer s'imagina tot seguit - o hi vei6 confirmada una concepci6 seva an-

terior - la gesta de Colour com el mitja de que es valgu6 la Providencia per a

restablir entre el Vell i el Nou Continent ]a cornunicaci6 que la desaparici6 de

1'Atlantida havia produit en els temps primitius de la Humanitat.

11



12 JOSEP Al. DE CASACUBERTA

Per a escriure un dels fragments conservats de 1'esborrany del Colom,
Verdaguer utilitza unes pagines en blanc d'una publicacio necrologica
sobre el general Manso.34 Sembla logic que consultes aquest treball durant
els printers mesos de 1866, en avineentesa de compondre la poesia Al heroe
montanves En Joseph Manso que li fou premiada als Jocs Florals d'aquell
any. Aixo ens dona una data probable de la redaccio d'aquell fragment,
el qual correspon a la part final de 1'extens poema.

A primeries de goner de 1867 Verdaguer escriu al seu amic Ferran
Sellares, de Barcelona,35 explicant-li quina vida feia a can Tona, i li diu
que durant les vacances d'estiu molts dies es passejava gels volts del mas
tot llegint 1'Eneida i la Jerusalem alliberada ; aquelles lectures, afegeix,

than de ser la uiort de la meva musa , pus veu [aquesta musa] quant
esgarrifosos son, al costat dels setts , sos dibuixosb.

Sembla que aquests ((dibuixos)) devien esser esbossos de poemes epics, car
1'autor remarcava especialment llur deficiencia tot comparant-los amb

models prestigiosos del inateix genere, com les obres de Virgili i del
Tasso ; per tant, en el passatge citat ens es licit de veure una probable
allusio als esborranys del Colom-Atldntida i tines vacil-lacions o tongades de
desil-lusio - reals, o mes o menys simulades - on el curs de 1'execuci6
d'una empresa per a la qual 1'estudiant-poeta de can Tona comptava amb
prou entusiasme i tenacitat, pero encara no - corn ell mateix reconeixia -36

amb la suficient experiencia literaria.

Un altre passatge de la mateixa carta podria molt be for allusio a
l'avansantent d'aquesta empresa durant les precedents vacances de Nadal.
El poeta havia ((arreplegat un parell de llibres dels que fan per mi)) - els
dos poemes suara esmentats -, i enmig de 1'hivern havia fruit d'auns dias
de eel que sembla que convidan a escriurer colcom mes que una carta»,3r
i que, de fet, a ell li havien «passat a mes correr)), no deixant-li acap estona
desvagadan. Finides les vacances, es trobava ((altra vegada lligat a In
cadena dels estudis, que no's trencara fins a las festas de Pasqua)).

Passat un mes - 22 febrer 186; -, adresant-se de nou a Sellares,38
li anunciava que aquell any no presentaria res als Jocs Morals i li feia saber
que, d'enca de la festa de l'any precedent,

34. Veg. el men estudi sobre el poema Colom, dins Escrits inedits de Vcrdaguer.
3;. Aquesta carta sera inserida en Epistolari de Vcrdaguer.
36. Cf. L'Atlantida, S (Prb1cch), i el coniencanient de la cloenda de Dos

martirs de ma patria.
37. Cf. uns conceptes forca semblants continguts en una carta de Verdaguer

a Mila i Fontanals, datable de cap al gener de 1896 (veg. infra, pag. 32).
38. Carta inserida en Epistolari de Vcrdaguer.
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SOBRE LA GENESI DE DE VERDAGUER 13

no he escrit sino mitja planeta en prosa ; en viers, per una crida

y aixb que li dich, sino perque no s ho val, li jurariav.

No sabriem prendre al peu de la lletra una afirmaci6 tan contundent ;

potser el poeta es referia tan sots a composicions publicades, o publicables.

El senyor Joan Torrent"' remarca amb encert que ((en el hecho de des-

mentir)) - coin fa Verdaguer en aquesta carta - ((que este ideando algun

monumento, vemos la confirmaci6n Inds categ6rica de que su mente esta

embargada enteramente por tal idea)).

En el present apartat he tingut avillentesa de mencionar algunes lec-

tures de Verdaguer relacionades amb la composici6 de L'Atlantida. En

degue fer, naturalment, moltes d'altres, coin tambe sobre les gestes de

Colom i sobre el Nou M6n. La carta a Aguil6 de darreries del 1867, que

reproduire r& endavant, comprova que l'afany de documentar-se adequa-

dalnent que caracteritza la tasca literaria de Verdaguer, no deixa de mani-

festar-se en aquestes empreses 6piques jovenivoles. No crec que li passes

desapercebut, per exemple, Particle de Braulio Foz, La Atlantica y la

America, inserit 1'any 1862 a la ((Revista de Catalufla)),40 la publicaci6 pe-

riodica m€s important que nasque al nostre pals a l'escalf del moviment

literari estimulat pels primers certamens florals.

IV

DARRERIES DEL 1867. CONSULTES A MII,A I A AGurLO

El proces de 1'elaboraci6 del Colom-Atlantida ens apareix de sobte

forca aclarit per la interessant informaci6 continguda en la carta de Ver-

daguer a Mila i Fontanals en que aquell regracia a l'illustre professor

d'haver-lo volgut encoratjar i aconsellar en la seva agosarada empresa i li

demana encara noves orientacions sobre l'estructura i el caracter que havia

39. Fn la seva biografia inedita de Verdaguer, de la qual ha tingut la gentilesa

de fer-me coneixer alguns capitols.

40. 2.a epoca, gags. 36, 45. I,'escriptor aragones rebutjava la idea de Plato

sobre Ia situaci6 del continent atlantic, el qual ell identificava amb la regio de

1'Atlas. D'aquesta tesi en feia capdavanter el seu contemporani Galli, sense

adonar-se que mig seglc abans havia estat ampliament exposada pel nostre Alf

Bei. Verdaguer, en canvi, no segucix altres opinions que les de Plato. Remar-

quem, d'altra banda, que Foz relaciona amb el mite de l'aAtlanticab el d'America.

Aquest continent, segons ell, s'hauria despres d'Europa i d'Xfrica i se n'hauria

anat separant ; es possible - diu - que en la separacio hagues quedat alguna

illa entremig, la qual mes tard hagues estat submergida, i que hom l'hagues confosa

amb 1'Atlantica.

13



14 JOSEP Al. DE CASACUEERTA

de donar a certes parts del poema. Coln ha dit Manuel de Montoliu,41
referint-se a L'Atlantida.,

atot el qui vulgui parlar criticament d'aquest genial monument de
]a nostra literatura, haura de tenir present el que declara el poeta en
aquesta carta, sobre el pia, la genesi i les circumstancies que contribuiren
a plasmar en el seu cervell les formes definitives de l'obraD.

Aixf veiem que darrerament el Dr. Eduard Junyent s ' ha servit d'aquest
document coin de peca essencial per a comentar la significacio del manus-
crit del Museu de Vic, en el seu recent i notable treball sobre la gestacib
de L'Atlantida.4'

La carta de referencia es indatada , pet-6 no hi ha dubte que fou es-
crita vers les darreries d'estiu o a comensaments de tardor del 1867. Vs
posterior al juny, mes en que va apareixer en fascicle la Canc6 del pros
Bernat, composicia epica de Mila,43 per la qual Verdaguer el felicita, tot
dient-li que havia desvetllat interes entre la gent de Iletres de la seva co-
marca ; i 6s anterior , almenys d'uns quants dies , a la festa de Tots-Sants,
que el poeta pensa aprofitar per a baixar a Barcelona i entrevistar-se amb
el destinatari.44

Vetacf el text integre d'aquest document verdagueria , fidelment copiat
del seu original , que es conserva entre els papers de Mila de la Biblioteca
Menendez Pelayo, de Santander ; i aci em cal fer constar que el seu text
inserit en l'Eiistolari milania divergeix d'aquest original no tan sols en
nombrosos details ortografics , sing adhuc en algunes paraules , i que una
d'aquestes divergencies es, coin ja veurem, de notoria importancia.

Mon amich y mestre estimadissim :
Voste ha fet , ab sas lletras, del dia d'ahi un dels mes felissos que

he tingut en la vida. Sols me sab greu que mel haja donat a costa dels
de voste, que no'ls haura passat gayre be llegint 1 embolicat poema
ab tan dolenta lletra coin la meva. M'ha dit voste que podia tirarlo
endavant ; temps ha que esperava ab mal de cor aqueixa paraula, y puch
dir que desde ma edat de quinze anys somiava sentirla lo dia que veges
sortida de ma ploma alguna cosa quo s ho valgues una mica ; pus, tan
se 'val que li diga, ab alabansas donadas a quatre versos meus escrits
en fullas voleyantas , no he sapigut may posarhi fe.

Me diu que 1 to es lo inns convenient ; lo que m'agrada saber, pus
tenia ]nor d haver pres lo de ]as cansons y rondallas de ma terra, que
foren, y no in' reca Bens, mon menjar de cada dia.

41. Breviari critic, aLa Veu de CataIunyaD,, 14 desembre 1929.
42. EnAorn de uL'Atlantida,, aMediterraneo1, num. 9-11 (Valencia 1945).
43. J. Rome i RoQui;, Bibliografia d'En Manuel Mila i Fontanals (Bar-

celona 1913), 171-
44. L. Nicolau d'Olwer, en publicar-la en I'Epistolari d'En M. .Milk i Fon-

tanals, I (Barcelona 1922), 95, ja ]a data de l'estiu de 1867.
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SOBRE LA GENESI DE tL'ATLANTIDA. DE VERDAGUER 15

Moltas altres cosas me diu, pero'm dol que, per culpa meva, no'm

puga dir colcoin del argument, de que li'n volia fer algunas preguntas,

pus es, mes que altre cosa, perillSs d haverhi algun esguerro. Pero,

si in vol fer lo favor de llegir, quant Ii vague, lo paperet que atjunt

Ii endresso, porn enterarse'n, en lo que saber li falte, lo bastant pera

acontentarme.
Veli aqui las principals preguntas que volia ferli : i Pren massa

aixamplada'l poema en to ters cant y Is dos altres quell segneixen ?

i Es massa llarch l'episodi de Fayna en ells inclos ? i La llegenda dels

Atlants, que es de mos escrits 1o que mes estimo, es massa atrevida?

, Ho es tambe lo soterrar a Colon dins una serra pera ferl'en sortir quatre.

dias despres y navegar en una barqueta cab a sos barcos? Aqueixas y

altres cosas desitjaria saber del poema, y voste inc las dira despres de

passar los ulls d'aqueix paper ; mes no vull pas que m'ho escriga, pus

prou mal temps li he donat ja. Per Totsans tinch un parell de dias

Ilibres : los aprofitare pera venir a Barcelona a saber la resposta y

parlar ab voste, una estona, de poesia.

Fassa'rn lo servey de dir a 1 Sr. Llorens que si'm dona entrada a

casa seva, a ell que to anomenada del millo catala, Ii aniria a delnanar

perdo d'thaver pres un asumpto que no ho es gayre.45

Per si res se Ii oferia, endresse a Jacinto Verdaguer, per Vich, Riu-

deperas ; mes lo manuscrit ya me 1 endure jo a llavoras, pus ara'm

faria mes nosa que servey.

Li dono I enorabona pei Pros Bernat, de que parlarem molt ab mos

amichs d'assi dalt.
Estiga bo y mani a son amich y deixeble, q. 1. m. 1. b.,

J. v.D

E. Junyent48 identifica l'original verdagueria a que es refereix aquesta

carta amb el manuscrit de L'Atldnitida que avui es conserva al Museu de

Vic, el text del qual ha estat reproduit en facsimil en 1'edici6 del poema

publicada el 1945 sota la cura de l'esmentat erudit i de Marti de Riquer.

Junyent47 creu veure corroborada aquesta identificacib per les clarfcies que

la carta ens dbna sobre diversos episodis del poema, els quals, segons aque-

Iles, enten que en general concorden amb l'estructura d'alguns cants en

el manuscrit vigata ; s'adona, certament, que l'allusib a Colour no hi con-

corda, peril intenta, com veurem despres, de trobar una explicacib a aquesta

anomalia. En consegiiencia, el distingit critic conclou48 que a 1'estiu

de 1867 Verdaguer ja tenia enllestida una primera redaccib de L'Atlantida,

representada pel manuscrit de Vic.

Cal dir que adhuc sense tenir esment d'aquest, i sens dubte sense co-

45. As a dir, d'haver triat on tema que no 6s gaire catala.

46. Op. Cit., 110, 117-
47- Ibid.
48. Op. Cit., 117 ; veg. tamb6 ell seu article Altarriba, Centro de excursiones,

dins el fascicle Altarriba , urbanizaci6n senorial [Vic 1947].
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16 JOSEP M. DE CASACUBERTA

neixer tampoc el text de la carta de Verdaguer a ^Iila, ja el iSSb Jaume
Colle1149 havia fet una afirmacio semblant, la qual posteriorment ha estat
repetida per diversos biografs.

Una interessant remarca a la interpretacio de mossen Junyent ha estat
formulada per un altre eminent verdaguerista, mossen Joan Bonet : 50

a-No queremos apartarnos de la afirmacion tradicional de que este
manuscrito fue el que nlando Verdaguer al maestro Mila, pero buscamos
para nosotros la explicaci6n de este hecho : si AMA labia recibido en-
tonces este texto de Vich que ciertamente posee los elementos principales
que formaran el poema definitivo de 1Si7, t por que Verdaguer se lanlenta
en la carta al maestro de que no in'puga dir calcom del argument, y sea
preciso, para poder dialogar sobre el, mandarle un nuevo paperet?
Las palabras poema y papcrct que usa Verdaguer para designar los textos
inandados al maestro Dlila clavan una duda sobre la afirmacion tradi-
cional.n

Mossen Bonet s'ha limitat a expressar aquest dubte, pero jo entenc

que avui podem anar forca mGs enlla, i afirmar resoltament que, en in

seva famosa carta a Plila, Verdaguer no es refereix a una redaccio mes

o menys completa de L'Atlantida com la que ens dona el manuscrit de

Vic, ans alludeix al seu poenla sobre la Colombiada, del qual llavors ja

devia tenir enllestida la composicio de cinc cants alnlenys, i planejats, i en
part esbossats, els altres. L'examen, que far6 tot seguit, de les preguntes

adrecades a AMA permet d'arribar a aquesta conclusio, la qual al seu torn
ens demostra que el manuscrit de L'Atlantida de Vic degue esser presentat

a l'illustre catedratic amb posterioritat a l'estiuada del 1567 i i tot plegat

ens decanta a pensar que l'etapa decisiva de la composicio del gran poema,
la que culmina amb la redaccio del text del referit nlanuscrit, es un xic

posterior al que s'ha suposat.

La primera de les quatre preguntes, que es la menys concreta, podria,
certanlent, haver estat formulada, alnlenys en part, a proposit de qualsevol
de les dues produccions : Verdaguer desitjava saber si AMA trobava massa
llargs els cants tercer i segiients, i, en efecte, en in llargada del tercer
ambdos poemes concorden. Del manuscrit de Vic diu E. Junyent : 51

((El cant tercer, denominat Gibraltar obcrt, que apareix desmesura-
dament extens en aquesta primera redaccio, subininistra quatre cants a
la redaccio definitivao,

49. Proleg a la traduccio francesa de L'Atlantida per PEI'RATx.
5o. Vilafrannca del Panadds en la vida y obra de Verdaguer (Vilafranca del

Penedos 1947), 24.
51. Op. Cit., 112.
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aixo 6s, el iv, el v, el vi i el VIII. I que el cant tercer del Collom prenia

semblantment forca extensi6, sembla palesar-ho el resum de !'argument

d'aquesta obra que transcriur6 en un altre treball,52 i alhora ve a expres-

sar-lo el mateix Verdaguer en la segona de les seves preguntes a Mila.

Aquesta segona interrogaci6 i les dues seguents convenen perfectament

a l'estructura del Colom, i, en canvi, de cap manera no poden correspondre

al text de L'Atldfitida tal com el coneixem pel manuscrit de Vic. Adhuc

podem dir que els episodis a que es refereixen, diffcilment haurien pogut

trobar lloc dins l'argument d'aquest poema.

Certament, el text de la carta que estic comentant inserit a 1'Epistolari

de Mlla i Fontanals, feia relacionar la pregunta segona amb L'Atlantida,

ja que aquesta interrogaci6 hi apareix formulada aixf :

cq Es inassa llarg 1'episodi de Calpe en elisD - 6s a dir , en els cants

tercer i segiients - .inclos?D

Pero, en cotejar aquesta transcripci6 amb !'original verdagueria, vaig ado-

nar-me, amb gran sorpresa, que aquella cont6 una errada greu, ja que Ver-

daguer no escrivf el mot Calpe, sin6 el mot Fayna. Ell, doncs, preguntava

si era ((massa Barg 1'episodi de Fayna)). I aixo, 6s clar, capgira els termes

de la questi6. L'episodi de Faina no t6 res a veure amb !'argument de

L'Atlantida ; en canvi, 6s fonamental en el de Colom, poema en qu6 bona

part de 1'acci6 de la majdria dels cants gira entorn de les consequ6ncie;s

que tingueren els infortunats amors de Faina, reina de Tenerife, amb Ruis,

un dels colnpanys de Colom.

La menci6 de la llegenda dels atlants en la tercera pregunta, 6s la

primera allusi6 que sabem haver estat feta pel seu autor al que podrfenl

anomenar l'((embri6 de L'Atlaotida)) ; i evidentment fa referencia a un

episodi destacat, pero episodi al capdavall, d'una obra molt m&s extensa,

i no pas a una producci6 independent d'aquesta. La seva situaci6 en el

text de la carta, entremig de la menci6 de 1'episodi de Faina i de la del

segrestament de Colour, concorda del tot amb 1'ordenaci6 dels tres temes

en el resum esmentat del poema sobre 1'empresa colombina i en el manus-

crit m6s extens d'aquest poema.53 El resum, en efecte, despr6s d'haver

esmentat la troballa per Faina de la fusta amb qu6 Ruis s'havia endinsat

en el pelag, diu cue Colour, perseguint un serpent, s'aventura tot sol en

les jungles de Tenerife, i que allf el diable, en figura d'un vell, se 1'em-

mena al cim d'un tur6, on (di contra 1 enfonsament de 1 Atiantida y de las

terras totas de part d alla de Lusitania)). L'heroi genov6s manifesta al vell

52. En l'estudi referent a Colour, dins Escrits inedits de Verdaguer.

53. Ibid.
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que, de terres ponentines , ell an ha vistes d altresn, es a dir , que sabia
o pressentia 1'existencia , enlla del mar, d'una America que ell volia con-
querir per als enemies de Satanas . Llavors el veil 1'arrossega ua una fonda
bauma sense sortidan ; i allf mes endavant la seva amada Beatriu, dava-
llant del cel, havia d ' anar a salvar-lo, per conduir-lo a la barqueta que
1'havia de tornar als sous vaixells.

Aquesta fantasia sobre el primer viatge ultramari de Colom motiva
la quarta i darrera interrogacio de la nostra carta, la qual mossen Junyent54
prow s'adona, coin ja he indicat , que no pot referir-se a cap passatge del
text de L'Atlantida del manuscrit de Vic; ell, pero, considera aquest fet
com a

aperfectament explicable si es to en compte que, donat que en aquella
epoca el tema de Colour formava an aspecte a part. -del general del
poema, que Junyent suposa esser la catastrofe de l'Atlantida -, aes de rao
que es trobes redactat en una Ilibreta distinta de la que ha pervingut
fins a nosaltres)D.

Sincerament haig de manifestar el men parer contrari a aquesta explicacio,
d'una banda perque al final de la carta Verdaguer parla en singular del
amanuscritn del poema comunicat a Mila, i, principalment, perque, regons
hem vist, hi ha plena concordansa entre el que la carta per una banda i el
manuscrit i el resum del poema Colour per una altra, reporten sobre aquest
episodi.

En el precedent raonament hour s'haurd adonat de com ha estat 'itil de
disposar de dos elements de judici proporcionats per 1'examen dels originals
i els papers inedits del nostre escriptor. Em refereixo a la part no publi-
cada dels esborranys del Colonro, i a la presencia de la lliso Fayna en l'ori-
ginal de la carta, en hoc del mot Calpe que indegudament figura en el
passatge corresponent de l'Epistola.ri milania. Estic convensut que si
mossen Junyent, que amb tanta lucidesa ha exposat altres aspectes del
proces genetic de L'Atlantida, hagucb pogut tenir en compte aquests ele-
ments, no hauria acceptat, corn va fer, la identificacio, basica en el seu
treball, del text de L'Atlantida del manuscrit de Vic amb in produce16 ver-
dagueriana ailudida en la lletra a Mica.

La identificacio ha de fer-se, en canvi, com crec haver demostrat, amb
el poema epic que to Cristofor Colom per principal protagonista, i in seva
primera expedicio al Nou llon, amb les intrigues del diable per a fer-la
fracassar, per assumpte del seu argument,. que l'autor enriqueix amb
nombroses descripcions de paisatges i amb narracions d'interes particular,
entre les quals devia destacar la relativa a la fabulosa tragedia de I'Atlan-

54. Op. cit., III.
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tida. A fi de l'estiuada del 1867 l'obra devia esser encara incompleta. Del

que notifica Verdaguer a Mila, sembla desprendre's que la part lliurada a

aquest per a examinar constava de cinc cants pel cap baix, els tres darrers

forca allargassats.

Mila i Fontanals degue restar ben impressionat respecte al to del poema,

i aixi ho declara a l'autor en una extensa carta que malauradament, segons

les meves noticies, no s'ha conservat. En aquesta lletra devia fer-li una

serie d'observacions - «moltas altres cosas me diu», escriu Verdaguer -,

les quals suposo que devien afectar principalment al, llenguatge i a altres

questions de forma. Pero el jove poeta, que experilnenta una gran ale-

gria en; llegir la carta de Mild, i se'n senti molt afalagat i encoratjat, hau-

ria volgut esser aconsellat tambe sobre l'argument, particularment sobre

alguns punts relatius a 1'estructura de l'obra. Constant-li que Mila havia

llegit detingudament 1'original, comprenia que de l'omissio d'aquelles orien-

tacions en la carta, ell mateix en devia tenir la culpa, per no haver mani-

festat prow clarament al mestre quins aclariments desitjava i no haver-Ii

fet coneixer 1'argument amb prou completesa. Crec que aix6 darrer devia

esser l'objecte del «paperet» que li adjuntava, el qual s'ha de suposar

perdut ; Verdaguer hi devia resumir el contingut dels cants o parts del

poema encara no redactats, pero l'accio dell quals tenia ja pensada. Els

altres extrems que principalment li interessava de consultar consten, com

ja hem vist, en el text de la carta.

Suara hem tingut avinentesa de comprovar el perfecte acord entre les

claricies fornides per aquesta epistola sobre l'argument del poema co-

lombi, i el contingut del resum d'aquest, diversos cops 1^smentat ; el mateix

podrfem dir respecte als esborranys conservats del text del poema. Aixo

em fa pensar que resum i esborranys reflecteixen bastant fidelment l'estat

de la composici6 de 1'obra a mitjans de l'any 1867. En un altre treball, que

confio de fer apareixer abans de gaire, s'inseriran la descripcio i el text

complet dell manuscrits d'aquests esborranys i del resum ; aci em limitare

a donar breu noticia de 1'extensi6 de la part del poema que hi ha enclosa.

Aquests manuscrits permeten de fer-nos carrec de l'argument de m s

de la meitat de l'obra. En el resum el text d'aquesta es repartit en cants ;

peril en la numeracio d'aquests cants l'autor es descompta, car del tercer

passa al Cinque ; el darrer es 1'encapcalat amb el nfimero 6. Pero potser

els cants realment son sis, potser Adhuc set, perque els que porten els

nllmeros 3 i 6 s6n molt mes llargs que els altres, i possiblement la materia

del cant quart es compresa dins el tercer (el nAmero 4 hauria estat omes

vers la meitat d'aquest, qui sap si alli on comenca la menci6 de l'enfonsa-

ment de l'Atlantida), i la materia del sete ho fora dins el sise.

Els esborranys desenrotllen bona part de 1'argument de cada un dels
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cants que figuren en el resum, i a mes a mes ones quantes escenes posteriors,
alguna de les quals deu pertanyer a les darreries de 1'obra. En el text
alternen els fragments versificats i els fragments en prosa : aquells, escrits
sense separar les ratlles, a tall de prosa, i aquests, esbossats coin a primer
esquema per a la redaccio dels versos.

Malauiadament no he trobat rastre del manuscrit examinat per Mild
i objecte de la famosa carta, i tambe es de doldre que la narracio de la
((Ilegenda dell Atlantsn que formava part del poema, no aparegui en els
esborranys conservats d'aquest ; fet, aquest darrer, naturalment ben coin-
prensible, ja que aquella narracio devia esser segregada de la resta de
1'original en avinentesa de les sever refoses ulteriors, les quals, tot des-
envolupant-la considerablement, la convertiren en un text a part. Mentres-
tant, pero, era esmentada per la carta de Verdaguer a Mila i pet resum
de l'argument i un esborrany del Colour coin un episodi d'aquest poema ;
episodi realment destacat, mes que per la seva extensio, la qual no devia
passar gaire de la meitat d'un cant - ja que el cant que 1'encloia narrava
encara molts d'altres fets -, pel seu interes i la seva originalitat, talment
que 1'autor arriba a dir a Mila que de tots els seus escrits - flavors ja prou
nombrosos -, aquest era el que mes el satisfeia. Temia, pero, que no
fos ((massa atrevit)) - possiblement perque el tema de l'incest hi era
ja fonamental -, i tingue interes a coneixer el judici de Mila sobre
aquest punt.

Ara caldra que ens preguntern si aquesta narracio, relativathent curta,
enclosa en un dels cants del poema colombi, era 1'6nica que el tema atlantic
havia inspirat fins aleshores a Verdaguer, o be si aquest ja havia des-
enrotllat el mateix tema en una altra versio mes amplia, la qual romangues
independent del Colom-Atlantida, aixo es, del poema a mig compondre
presentat a Mila.

Aquesta segona hips tesi no em sembla gens probable. Em costaria de
creure que si e1 1867 hagues existit aquella versio mes desenvolupada, les
extenses cartes de Verdaguer a blila i a Aguilo no ho haguessin reflectit.
I especialment sembla logic que no ho silenciessin si ateneui que la « Ilegenda
dels Atlantsn alludida en el primer d'aquells documents, era la composicio
propia mes reeixida als ulls del jove poeta, i es natural que una altra, de pla
mes ambicios, que ell hagues produit sobre el mateix assumpte, li hauria
inspirat tanta o encara mes gran estima, i semblantment, per tant, 1'liauria
punyit el desig de millorar-la, i no es probable que desaprofites l'ocasio
de sotmetre-la al judici de tan entesos mestres. De la mateixa absencia
del text de l'episodi de 1'Atlantida en els esborranys del Colon, podria
potser inferir-se un indici - lieu, certament - de la no existencia d'una
versio mes completa del tema : probabiement d'aquesta altra haurien partit
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les ulteriors refoses de l'obra, i no hauria calgut desglossar dels citats

esborranys la narraci6 abreujada que en formava part.

La consulta feta a Mild sembla marcar l'assoliment del terme d'una

etapa en la composici6 del poema verdagueria sobre la Colombiada. La

tasca feta era en principi aprovada pel mestre, que animava l'agosarat autor

a utirar endavantn.SS El primer grup de cants, que ben be devien cons-

tituir la meitat de l'obra i comprendre tota la part de l'argument anterior

a l'arribada de l'expedici6 a la promesa terra d'America, estaven ja esbos-

sats, i nom6s calia perfeccionar certs aspectes de llur disposici6 i polir-ne

l'estil. Havia de seguir 1'execuci6 dels altres cants, que narrarien els fets

dels expedicionaris dins 1'escenari antilla, i finalment el retorn de les naus

a Espanya.

Per a aquesta nova fase el poeta volia trobar la inspiraci6 necessaria

dins un. to poetic adequat i dins el mare d'una visi6 escaient de 1'ex6tic

pals descobert per Colom. Recercava amb afany les fonts apropiades,

i s'arribd a convencer que, en bona part, aquestes no li serien assequibles

de Vic estant. Aixo entrebancava la prossecuci6 de la seva empresa, i en

aquella situaci6 acudf a Maria Aguil6 en demanda d'informaci6 i de guiatge.

Ho feu per mitja d'una interessant epistola datada el 12 de desembre del

mateix any 67, la qual em sembla oport{ de transcriure sencera, mes que

mes essent inedita.56

aCarissim amich y senvor men : densa que'ns vegerem per las festas

de Totsans, no faig mes que regirar y cercar Ilibres que parlin d'Ame-

rica y en especial de las islas de Sant Domingo y Sant Salvador. He

seguit la biblioteca del Senyor Bisbe y algunas de las millors llibrerias

particulars, pero no n'he quedat gayre satisfet. Sobre 1'historia primitiva

y religions d'America en general ne trobo to que havia de menester,

mes sobre la geografia y costums y creyensas dell abitants de las damunt

anomenadas islas, mes. que per satisferme, n'he trobat pera ferme agafar

set. De inanera que no puch arrodonir en la fantasia cap figura, ni puch

estendrer un quadro ahont posarla. Sapigues57 que no s'ihagues escrit

altre cosa sobre lo mateix, tiraria, ab las noticias que tinch, avant la

historia ; pero com es ben segur que seran las menos, ho suspench tot,

pus sa com lla ho esqueixaria quant ne trovaria d'altras. No's pensi

voste que pateixi poch ni gayre en aqueix estat ; m'han vingut pensa-

55. Aquest assessorament per part de Mils degue continuar amb ocasi6 de

la visita que Verdaguer li feu per Tots Sants. Que realment el poeta anA aquells

dies a Barcelona, com havia anunciat al mestre en la seva carta, ho indica la

que pel desembre escrivf a Aguil6, en la qual parla de 1'entrevista que llavors tingue

amb Xavier Llorens.
56. No he pogut trobar, ara com ara, l'original d'aquesta carta, que Alfons

Par transcrivf en una comunicaci6 a 1'Acad6mia de Bones Lletres de Barcelona.

El text que en dono prove de la cdpia de Par, a traves de la que en feu L. C. Viada

i Much en el seu treball abans citat (supra, nota 20).

59. As a dir, si jo sabes.
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ments encisadors, bellesas d'argunient que, si fossan d'un altre, gosaria
calificar d'hermosissimas ; he cregut sentir los remors dels boscos verges
d 'America ; afins, en estonas d'inspiracio, son geni ha deixat veurerse,
almens a mi m'ho semblava, entre las brancas del desmay de la fontana ;
mes coin no tenia res o ben poca cosa en que assentarho, tot ha volat,
y si res me queda en la fantasia, es sols pera donarli torment.

Ab aixo'in so determinat de deinanar a voste si en la biblioteca que
esta a sa direccib hi havia res de que'm pogues aprofitar, y de venir a
copiatiho, si hi fora, per las vinentas festas de Nadal, ja fos sobre'ls
personatges anteriors o contemporaneos a Colour, sobre las menas Wan-
cells y arbres, sobre relligio y estranyesas de la terra. Lo senyor Llorens,
que, segons diuhen, sab tan de geografia coin se pot saber, tal vegada
tindria o sabria rastre d'algun llibre que pailas de la d'aqueixas islas,
y jo poria copiar lo que m'agradas, o comprarlo si ell no'l tenia, suposant,
en lo primer cas, que per amor de voste me'l deixas veurer, pues jo ni'n
so mereixedor ni'm gosaria presentar a demanarli. Massa atrevit vaig
ser d'anar a visitarlo l'altre dia, jo, pobre estudiant de Vich, al mestre
y guia de tot lo jovent de Catalunya! Me recorda que no sapiguf dirli
sino unas pocas paraulas vial ditas, y que vaig quedar acorregut al
davant seu coin no tenia recort d'haverine trobat altra vegada. No'm
recordo toque li volia demanar sobre un punt de geografia, y, si li doni
gracias pels bons concells y perfertas, las millors que sem ban fet, fou
fredament, a la inanera montanyesa, no perque no vol'gues darlashi millor,
sino perque mos pares no m'en ensenyaren d'altre. Pero m'aconsolo
d'aixo pensant que ell s'haura fet carrech de que so criat al cam, y a
traves de inias fredas paraulas y exterior haura vist ma bona voluntat
y agrahiment. Ab tot, jo l'hagues vist dos ant's ha, jo no aniria pel
cam' dels poemas, que no se si pore seguir, sino per un altre de uses
pla y de bona petja, que ell me'n ensenya y que tal vegada'in duria a
Hies bona fi que l'altre.

Donchs, si hi ha res de lo que li deya, a la biblio[te]ca, que s'ho
valga, pus d'altra nianera no baixaria, fasimho saber coin uses haviat li
vingues mes be, millor ; encara que de dotze o tretze dias no'n' puch
mourer, y en aqueix cas poria estalviarse voste l'enviarnie'l manuscrit.

Saludi de part uneva als senyors Mila y Llorens, si li ve be, y a
Masferrer que li doni recados.

B. S. in. Jacinto Verdaguer.n

Despres del document epistolar que acabo de transcriure, ni en els
escrits i en la documentacio verdaguerians, ni eniloc mes, no he sabut trobar
cap referencia a la continuacio del poema sobre la Colombiada. Tot fa
suposar que a partir de la hivernada de 1867-68 la composicio resta paralit-
zada, i el poeta ja no havia de recomencar-la fins un quart de segle mes
tard. La tardana i feble represa58 no pot esser estudiada en el present

5S. Editada postumament, 1'any 1907, dins la aColleccio d'Obres Pbstumesn de
Verdaguer, a cura de J[osEP] P[IJOAN], i estudiada per aquest en el proleg de
l'edici6, i recentment per PERE BOHIGAS, Coloin, darrer episedi del somnni atlantic
de Vcrdaguer, a.Niediterraneo», num. 9-11 (Valencia 1945), 74 ss.
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treball ; acf tan sols esmentare la coincidencia del seu tftol amb el que he

adoptat per a la versib jovenfvola , per la qual cosa em decantaria a enunciar

aquell en aquesta forma : Colom (versib tardana).

Una rao de l'estroncament citat pot esser la mateixa que hem vist insi-

nuada per Verdaguer a Aguilo : el seu desig d'adquirir previament una

coneixensa mes precisa sobre la geografia , l'etnografia i la historia natural

de les Antilles. Potser, a mes d'aixd, s ' esdevingue que Aguil6 li hauria

mostrat , en les entrevistes que devien tenir pels volts de Nadal , noves fonts

per a 1'estudi del terra atlantic, les quals haurien acrescut 1'interes que per

ell sentia el nostre poeta des de la seva adolescencia. Qui sap si fou Mila

i Fontanals qui en aquella avinentesa li aconsella que desenvolupes ala

llegenda dels Atlants» amb preferencia a altres arguments epics. Tambe

crec enraonat aquest comentari que apareix en el llibre - encara inedit -

de Joan Torrent , per be que referit a una etapa anterior del proces que

estudiem :

iEn las hazaflas de Hercules y en el supremo episodio geologico de

la Atlantida el poeta se encontrara finalmente a si mismo. Es incues-

tionable que a la agitacion interior y a la fantasia sobreexcitada por los

relatos del fin del mundo del P. Nieremberg, por el espectaculo genesieo

de Sabasona y el desbordainiento del Meder, responde mejor Hercules

que Colon ; la hecatombe del continente maldito que se hizo reo de la

justicia de Dios, mejor que el descubrimiento y toma de posesion pacifica,

sin lueha ni desencadenarniento de fuerzas heroicas, del Nueva Mundo.a

El cert es que d'enca del moment referit, 1'absencia d'indicis sobre la

prossecucio de l'empresa del Colom contrasta amb la relativa frequencia

de noves informacions sobre els progressos de L'Atlantida.

Considero, en efecte, l'any 1868 corn el decisiu de la genesi d'aquesta

creacib poetica quehavia de donar a Jacint Verdaguer un lloc preeminent

dins la moderna literatura catalana, i a aquesta un prestigi fins llavors

no aconseguit peas millors esforcos renaixentistes. Des d'aquella anyada,

per tant, entrem de ple en el proces d'elaboracio de L'Atlantida coin a

produccio independent i com a empresa de maxima ambicio en els designis

del seu genial autor ; pero abans d'acomiadar-nos del fallit assaig de com-

posicio d'una epopeia sobre les gestes de Colour, recordem, amb Josep

Pijoan,S' que una

crama esbarriada [d'aquesta epopeia] deixa caure aglans de bona llei

en terra fertil, les quals, creixent, creixent, foren les soques venerables

que avui constitueixen els dotze cants de L'Atlantidan.

59• Colour, seguit. de Tenerife, 9 (Prdleg).
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Aquella ((terra fertile ho era en bona part gracies al previ conreu practicat
amb aquell assaig, el qual havia constituit un llarg i profitos aprenentatge
per a 1'altre mes afortunat poema.

La nova mudanca dels seus plans literaris ens palesa un cop mes la
viva i conscient aspiracio del jove escriptor a superar-se en la seva tasca.
Aquesta exigencia amb el propi treball comportava una ambicio literaria
poc comuna entre els escriptors catalans de 1'epoca, a la majoria dels quals
haurien satisfet plenament unes lloances com les que Verdaguer havia
vist repetidament tributades per la premsa de Vic i de Barcelona a les sever
primeres publicacions i als seus primers exits, en els certamens florals. Ell,
en canvi, confessa a Mila i Fontanals que en els elogis estampats en c(fullas
voleyantas)) no havia ccsapigut may posarhi fee ; i que aixo no ho deia sim-
plement per modestia, sembla indicar-ho - per be que al Inateix temps no
deixava de influir-hi l'actitud que li calia adoptar com a seminarista - la
seva renuncia a seguir concorrent als Jocs Florals (IS67), quan precisa-
ment podia esperancar de guanyar-hi aviat les joies ordinaries que confe-
reixen el cobejat mestratge en gai saber.

V

L'ANY 1868. ccL'ESPANYA NAIXENTa

Dins la nova fase de 1',empresa de L'Atlcintida podem referir a l'any 1868
dues embranzides, anterior Puna i posterior 1'altra als Jocs Florals.

Des de comengaments d'hivern horn podia preveure que aquell any
el certainen barcelonf tindria una significacio especial. Victor Balaguer,
el seu president, s'esforca a donar-li un relleu extraordinari, i, de fet, la
celebracio constitui un triomf indiscutible per a l'inquiet politic i home
de Iletres, sens dubte el mes glorios episodi de la seva vida literaria.so
Recentment tornat de 1'exili, on havia viscut en constant relacio amb els
felibres de Provenga, es proposa que la presencia dels mes illustres d'aquests
realc;:s la gaia festa, i que tambe hi assistissin els millors poetes de Va-

6o. JOSE? ROCA i ROCA (signant aR.))) escriu en aLo Gay Sabers de 15 de maig
de iS6S : a$nguany, mes que bonica, ha sigut ]a festa arrebatadora... Hi havia
quelcom que cridava ]'atencio, no ja tant sots dels que cultivan la dolsa parla, sino
fins de las personas indiferents en lluytas literarias. Las targetas de convit eras
buscadas ab afany per tothom.. Jamay havfam vist bro]lar tant entussiasme dels
cors veranient catalans, cone tampoch hens vist jamay la festa floral tart animada...
La presencia de personas tant autorisadas mogue lo desig de tothom qui sent bullir
en son cor sanch catalana, y feu que assistissen a ]a festa tots los poetas y escriptors
de Catalunya.u
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lencia i de Mallorca, aixi corn una brillant representaci6 de les lletres cas-

tellanes. En honor del egregis hostel s'havien de celebrar, despr6s de la

sessi6 dels Jocs, diversos actes literaris i de germanor. No 6s, doncs, es-

trany que el nostre afadri de Muntanya» s'illusion6s de debo amb la pers-

pective d'assolir un nou triomf en la festa solemnfssima que s'anunciava,

i no res menys degu6 pressentir que aquesta li proporcionaria l'amistat de
Mistral,8' corn l'assist6ncia a certamens anteriors li havia valgut la de Mild
i la d'Aguil6. Aquell any ell havia estat nomenat mantenedor suplent,

i per al cal probable de no haver d'entrar en funcions, es dispose a pre-
sentar una composici6 que s'ho valgu6s, i es compren que aquesta fos la
seva predilecta ullegenda dels Atlantsn.

Cal suposar que aquella temporada, sobretot durant les vacances de
Pasqua, Verdaguer s'esforsa a perfeccionar l'estructura i la forma de l'ori-

ginal producci6 6pica, tot adaptant-la, en la seva totalitat o en les parts
m6s reeixides, a la destinaci6 que en aquella avinentesa li donava. La
presenta al Consistori amb el tftol de L'Espanya naixent.

Devem principalment a Jaume Collell la informaci6 - malauradament

curta i poc precisa - que posseim sobre aquest interessant episodi de la
gestaci6 de L'Atlantida. El gran amic i confident del nostre poeta, en els
seas escrits sobre la vida i l'obra d'aquest parla diversos cops de L'Espanya
naixent. Recollir6 ara totes les claricies que en d6na. Respecte al caracter
i al contingut de la composici6, diu que es tracta d'«un cant epich... que
venia a ser 1'embrionari protoplasma)) de L'Atlantida," el seu aembri6n"s
o uespecie d'esb6sa, i afegeix que era eun cant en alexandrins».84 En
totes les allusions que fa a L'Espanya naixent, la designa amb aquest titol,

i parla del seu fracAs en el certamen i de la contrarietat que aquell incident
comporta a l'interessat : 85 ((Aquell Consistori ni feu menci6 de l'obra))"" ;
aal coneixer el veredicte, desde Barcelona Ii vaig escriure [a Verdaguer]

61. De temps, Verdaguer era devot admirador del patriarca de la renaixensa
occitana, i la lectura de la Mireio d'aquest li havia suggerit la composici6 dels seus
Anwrs d'En Jordi y Na Guideta.

62. Proleg a la versib de L'Atldntida, de PEPRATX.
63. Carteig, 7 (Prolech).
64. Del meu fadrinatge (Vic 1920 ; 4(Biblioteca d'Autors VigatansD, 1V), 88.

En Particle Mistral y Verdaguer, SGazeta de VichD, 22 juny 1930, din tamb6 que
era auna Ilarga composici6 en versos alexandrinsD.

65. A proposit del disgust del seu amic, Collell refereix aquesta fac@cia : aAl
moment que jo anava a entrar a 1'estaci6 [de Barcelona], vaig trobar a n'en Cinto
que's rentava la cara en 1'abeurador que hi havia prop de la Aduana. Bon dia va,
bon dia ve, y : -A hoot vols anar ? - li digui. -A donar unes quantes garro-
tades a n'en Balaguer-. Ell duya son bast6 y cubria son cap ab la barretina.
- D'aix6 de les bastonades ja'n parlar6m despr6s ; ara entrem a pendre xocolate
aqui al Rech -. ... Segur de que li passarla prompte el mal humor, lo vaig acom-
panyar de dret a casa I'Aguil6D (Del men fadrinatge, 89; cf. Mistral y Verdaguer, 1. c.).

66. Proleg a la versib de L'Athintida, de PEPRATX,
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una carta per consolarlo)) ; 67 « al preguntarne discretament a Miquel y I3a-
dia,68 me digue que'ls Mantenedors per unanimitat havian votat en con-
tra».69 Com a causes de 1'adversa votacio, Collell assenyala aquestes dues:
que alguns versos de la composicio presentada eren durs, i que els man-
tenedors, «atrafegats ab la vinguda dels personatges forasters, no tindrian
calma per enterarse de aquell cartipas atapahit de versosn.70

V. Serra i Boldu recull tines manifestacions de mossen Cinto relatives
a la presentacio d'un primitiu poema sobre 1'Atlantida als Jocs Florals,7'
ci qual resta sense premi. 'Malauradament no contenen cap precisio sobre
el seu caracter, i adhuc no n'esmenten el titol ; aixi i tot, ens donen una
confirmacio del fet essencial que Collell reporta.

No havent-se trobat cap rastre de L'Espanya naixent en la documen-
tacio dels Jocs Florals conservada a 1'Arxiu Historic de la Ciutat, de Bar-
celona,72 tots els comentaris sabre el que podria haver estat aquella corn-
posicio epica verdagueriana han de girar entorn de les claricies facilitades

per mossen Collell que acabo de retreure. Judicant doncs segons aquestes,
cs ra'onable de pensar que L'Espanya naixent, m6s que un cant extret d'una
redaccio mes desenvolupada de L'Atlantida, o que una part de l'argument

de tal redaccio, devia comprendre, condensats tal volta en una extensio no
major que la d'un cant, tots els episodis essencials del nucl,i central del
poema. A aquest mateix concepte sembla menar-nos una altra conside-

racio : ni el tema de la desaparicio del continent atlantic, ni el del seu here-
tatge recollit per Espanya, devien mancar en L'Espaya naixent, car sense
el primer aquesta no hauria estat considerada per Collell com a embrio de
L'Aitlan.tida, i sense el segon, el seu titol no fora justificat ; 78

i ja sabem
que aquests dos tomes fonamentals determinen 1'estructura basica de L'At-
lantida.

D'altra banda, no sembla que L'Espanya naixent pugui esser identi-
ficada amb el text del manuscrit del Museu de Vic. Suposant que aquest

67. Del men fadrinatge, 88.
68. Francesc bliquel i Badia, secretari aquell any del Consistori, diu en la me-

moria del certamen que en totes les votacions deis premis hi hagu6 unanimitat
(Jocks Florals de Barcelona en 1868, pag. 47).

69. Mistral. y Verdaguer, loc. cit.
70. Ibid., i Del men fadrinatge, 88.
71. Veg. infra, pag. 29.
72. JUSYGrcT, Entorn de aL'Atlantidan, 107. aVerdaguer degu6 retirar [el ma-

nuscrit]n, suposa l'autor de Particle, apuix que per ell representaria una recopilacio
d'anteriors Ilibretes que, donats els metodes de trascolament continuat emprats pel
poeta, li podia fer falta per a les ulteriors elaboracions que encara 1: calia arriscar
abans de donar 1'obra per acabadan.

73. Recordem que al comensament del cant i de la redaccio definitiva de
L'Atlantida, Verdaguer empra el mateix titol com a epigraf del passatge on 6s
evocat aquest heretatge.
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existia abans del 1868, Inossen Junyent creu probable aquesta identitat ;

ja hem vist, pero, que aquell manuscrit den Esser mbs tarda. A m6s,

conv6 tenir present que Collell ens parla d'((un cant)), en singular; ex-

pressio certament vaga, pero que, amb tot, ens pot fer pensar en una

extensio menor que la de la redacci6 publicada per mossen Junyent.

Esmentar6 encara un altre indici :

aUn demati [Verdaguer] me tragu6 del Hit per llegirmela - el text

de L'Espanya naixent - cy rem6trel tot seguit a la Secretarfa dels Jochsn

si aquests mots de Jaume Colle1174 es refereixen, com es possible, a una lle-

gida rapida, en, una sola sessio, aquest temps sembla insuficient per a un

text de l'amplitud que pren el del manuscrit vigata.

Un dels passatges de mossen Collell suara citats ens informa de l'adop-

cio del metre alexandri en L'Espanya naixent, composicio que en aixo

concordava amb els versos del manuscrit de Vic. No sabem res sobre la

forma metrica de la narraci6 referent als atlants enclosa en el poema Colom;

els fragments conservats d'aquest no son en alexandrins , sinb en decasfllabs,

pero res no priva que L'Espanya naixent i el text de Vic puguin tenir per

coma antecedent, quant a la forma metrica, aquella narracib. Ignorem,

pero, si era aquesta la primitiva versio alludida per Verdaguer quan, es-

crivint al seu traductor castella Francisco Diaz Carmona el 27 de setembre

de 1883,75 recordava que en metre alexandri

chabia vaciado yo ally en mis primeras mocedades la leyenda que fu6
como el embrion y, quizas mejor, sumario de mi poemaD.

Ultra aquestes primeres versions de L'Atlantida, una altra composici6

jovenfvola verdagueriana 6s totalment composta en alexandrins: el text

primitiu - inedit - de la peca que titulo Inrvocaci6 dels records d'infan-

tesai;78 a m6s, son de tretze sfliabes els versos tercers i setens de les estrofes

mistralianes dels Am-ors d'En Jordi y Na Guideta, i els primers, tercers

i quarts de les estrofes d'Al heroe montariyes En Joseph Manso.77

Deuen Esser d'aquesta etapa, o de Jes immediatament precedent o se-

giient, uns esborranys en prosa de dos episodis de L'Atlantida, que donar6

a coneixer en un altre lloc.78 Un d'aquests episodis 6s el de 1'incendi

del Pirineu i la mort de Pirene ; l'altre es refereix a la mort del drac del

74. Del meu fadrinatge, 88.
75. Publicada per aquest traductor en el prbleg a la seva versi6 (Madrid 1884),

pag. LIII.
76. La publico i comento en Escrits inPdit, de Verdaguer.

77. Jochs Florals de Barcelona en 1866, pag. 83.
78. Escrits inedits de Verdaguer.
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jardi de les Hesperides i a la lluita d'Hercules amb els atlants. No es
aquest Punic cas, en els originals verdaguerians, d'una primera, versio
on prosa que serveixi de punt de partida per a la ulterior redaccio del
mateix assumpte en vers ; en els esborranys de Cclom, per exemple, son
nombrosos els passatges en prosa d-estinats a esser ulteriorment versificats.

Cloure aquesta seccio amb la mencio d'unes anecdotes que horn senti
contar a 1.'interessat o a algun dels seas familiars o amics de jovenesa, les
quals, naturalment, fan de mal datar ; sobre llur autenticitat i llurs details,
tampoc no sabria com pronunciar-me. Segons A. Busquets i Punset,' °
En Cinto anava de vegades al turonell del cementiri de Vic, i allf,

Qassegut on una pedrassa, de Cara al blontseny y al Collsacabra, obria
el preuhat manuscrit de L'Atlantida, trevallanthi fins que'l sobtava 1'hora
d'anar a estudin ;

en una d'aquestes escapades perde el manuscrit, pero sortosament un com-
pany seu el troba i va tornar-li. Tambc reporta Busquets80 que el nostre
poeta, per tal d'inspirar-se per a la descripcio de l'incendi del Pirineu
continguda en el cant i del poema,

tuna nit tempestuosa s'encatitina als rocaters de Sabassona, dessota
l'histurich castell... y alla, entre aquella revellida boscuria... apilota
felines en renglera llarga, enfaxant un bon trot de bosch, y quan la
tempesta era al fort, quan los Ramps creuaven 1'espay prenyat d'espessa
bromada, y'ls trons percutien enlla d'enlla cap a la conca del esverat
Ter, se despulla ben nu, y, ab una falla de vent que engrapava ab
nervuda ma, cala foch als dos caps d'aquella serp de llenya, y saltava
aquelles timberes y fragositats, crexent doblernent lo fantasma de ses
visions dantesques y homeriquesn.

Sembla d'epoca anterior a la d'aquestes anecdotes, la de 1'aposta amb
altres fadrins per a travessar un rostoll corrent a peu nu, gracies a la qual
En Cinto guanya tin duro amb el qual es compra una Odissea.81 No cal
dir que la lectura del vell Homer havia d'esser beneficiosa per a les sexes
concepcions &piques.

79. L'estudiant de ca'n Tona.
8o. Proleg a La inellor corona, pag. xx.
Sr. Ibid.
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VI

L'ESTIUADA DEL 1868 I EL CURS SEGUENT

EL MANUSCRIT DE VIC

La decepci6 que sofri el poeta de Folgueroles en saber que el Con-

sistori no li havia premiat L'Espanya naixent, queds compensada per la

joia que experiments en esser presentat a Mistral i sobretot per la simpatia

amb que aquest va acollir-lo i per les significatives paraules amb quo va

predir la seva futura gloria.82 Un altra compensaci6 sembla haver estat

que aquells dies, o ben poc despr6s, el savi Mils i Fontanals 1'encoratges

a continuar la tasca de L'Atlantida a desgrat del contratemps sofert.

Vetacf corn Valeri Serra83 recull les declarations que sobre aquesta nova

intervenci6 del mestre va fer-li el propi poeta :

cUn parer seus - aixo es, de Mils - cpesava en tothom, i sobretot

en mi , per la seva valua, de tal manera que quan vaig escriure L'Atlan-

tida, i no van premiar-me-la als Jocs Florals, com jo estava encarinyat

amb la idea i argument del poema, vain dir-me que calla sentir a

D. Hanel, i que si ell me deia que la arrecones, devia fer-ho, peril que

si m'esperonava, ja no volia mellor padri. L'anf a trovar, i al dir-li

que desitjava'l seu judici sobre un poema que havia tirat als Jocs Florals,

que tractava del enfonzament de l'Atlsntic, me digue'l venerable Mils

que puix se tractava de una obra d'empenta, precisava fer be les coses,

8z. Veg. COLLGLL, proleg a la versi6 de L'Atlantida de Pepratx, i Particle

Mistral y Verdaguer abans citat ; veg., tambe, la carta de Mistral a Verdaguer,

inserida en les editions de L'Atlantida, a continuaci6 del proleg. Pel fet de provenir

d'un testinioni presencial i haver estat poc o gens remarcada pels verdagueristes,

reproduire acf la narraci6 que Francesc Romani i Puigdengoles (dins la revista

(Montserrat", juny-juliol 1920) feu d'aquella memorable entrevista : cEsdevingue que

a la festa dels Jochs Florals ..... hi assists lo gran poeta Mistral, acompanyat d'altres

ilustres de Provensa. La presencia a l'Ateneu de tan insignes hostes omplia la casa

de concurrents v devots de les lletres patries ; jo era un de ells. En la sala de

aquella casa hi comparegue cap al tart l'Aguil6 acompanyant al novell poeta, per

ferne presentaci6 a Mistral, qui ansiava conexerlo. L'estudiant Verdaguer, al esser

presentat, anava ab la barretina doblegada sobre del bras £ tall de pages, lo cap

inclinat y los ells plens de modestia... Al veurelo, Mistral se redressa , se revesti

de certa solemnitat, y ab to profetich li dons ab la ma estesa un cop al front,

dientli : "Alta aquest front destinat a dar jorns de gloria a to patria". Tots los qui

presenciarem l'acte, nos sentfrem viument impressionats ; al nostre bon amich Agui16

li espurnejaven los ulls de goig.8 Sense negar que fos el gran renaixentNta ma-

llorquf qui promogue aquella presentaci6, sembla que en realitat va fer-la Victor

Balaguer; en una carta adrecada a aquest anys mes tard ( 22 juny 1881 ) -- conser-

vada a la Biblioteca-Museu Balaguer, de Vilanova -, Verdaguer li recordava clo dia

en que V. se digna preser tarme al gran poeta Mistral y al prfncep Bona-parte8.

83. MossM Jacinto Verdaguer: Retorts dels set anys darrers de sa vjda

( Bellpuig [1915]), 86.
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per lo que'n1 convida que antis aquelles vagacions a passar un parell de
dies a Vilafranca per a estudiar lo poema. Amb lo manuscrit sota'l bras
vaig anar a Vilafranca, i en Afila va llegir-lo de primer, i despres lo
llegirem tots dos, comentant i anotant jo les observacions que ell inc
feia, atinades com sempre ; i aixis es que sortf definitivament L'Atlantida
amb la sabia dita den A1ila i Fontanals.n

Fetes a una trentena d'anys de distancia de 1'episodi a que es refe-
reixen, i encara recollides per altri - per be que es tracti del mes puntual
dels biografs de Verdaguer -, aquestes manifestacions poden contenir in-
exactituds de detail - no es cert, per exemple, que en aquella avinentesa
Verdaguer panes per primer cop a Mila de la seva composicio sobre l'At-
lantida. L'essencial d'elles semblen esser aquests dos fets : 1'interes del
nostre poeta a arrodonir la seva produccio despres d'haver-la presentada
sense exit al certamen floral, i 1'estfmul que aquest interes troba en 1'ac-
titud encoratjadora de Mila, sobretot per l'oferta d'assessorament que
aquest li feu.

La primera anada de Verdaguer a Vilafranca tingue o no tingue Hoc
precisament aquell any ; pero fa de bon suposar que durant les vacances
ell devia treballar activament en la redaccio del poema, per tal de mos-
trar-lo mes endresat i complet a MilA, o be aprofitant-hi ja els consells
d'aquest. A1'imagino que s'escauria en aquella estiuada una de les etapes
mes actives de 1'elaboracio de L'Atlautjda, i no m'estranyaria que dates
d'aleshores la confeccio del manuscrit de Vic.

Abans he dit que la carta de Verdaguer a Mila de destiu de 1867
probablement assenyala un terme a quo de 1'execuci6 del manuscrit vigata.
Un terme ad quern, 1'any 1871, es despren del fet que aquest original
hagues restat a can Tona, desat en 1'embigat d'un sostre, fins que el 1907
alga el recollf i fou ingressat al Museu Episcopal de Vic. DTossen Cinto
havia residit a la dita masia fins que, per disposicio del bisbe de Vic, es
trasllada a la parroquia de Vinyoles d'Orfs a darreries d'estiu de 1871 ;
i alguns papers els devia deixar allf provisionalment - perque de moment
no havien d'esser utils per a la prossecucio de la seva tasca, o be, simple-
ment, per descuit. El text de L'Atlantida, que es va quedar en aquell
amagatall, devia haver eetat transcrit en altres originals que el feien in-
necessari.

Dintre l'espai de quatre anys compres entre els dos termes citats (es-
tiu de 1'any 67 i estiu del 71), els moments mes adients per a situar la
confeccio del manuscrit vigata semblen esser les vacances d'estiu i de
Nadal dels anys 1868 i 1869, potser mes probablement les del primer d'amb-
dos. La rao d'excloure com a probable el curs 1867-68 s'infereix de les
indicacions que he fet mes amunt ; i de la preferencia de 1'any 1868 sobre
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el segiient sembla esser-ne indici 1'absencia en el manuscrit de Vic de la

llegenda de 1'origen de les Balears i d'alguns aspectes de 1'element provi-

dencialista cristia que possiblement ja haurien trobat cabuda, corn tot seguit

indicare, en un text escrit a partir de la hivernada del 1869.

Aquesta versio primerenca de L'Atlantida ha estat publicada per mos-

sen Eduard Junyent i Marti de Riquer dins llur recent edici6 del poema.86

El text d'aquest hi es fntegrament reprodult en facsflnil i acuradament

confrontat amb e1 de l'edici6 anomenada prfnceps (1878). El seu contingut

i la seva genesi son estudiats pels editors en el proleg ; a Ines, mossen

Junyent s'hi refereix ampliament en el notable estudi Entorn de aL'Atldn-

tida», al qual m'ha calgut fer nombroses referencies en les pagines pre-

cedents.

Vetacf les assenyades conclusions que l'illustre conservador del Museu

de Vic extreu de 1'estnentada comparaci6 de les dues successives versions

de l'obra :

,KL'Atlantida del manuscrit de Vich es ja una visi6 completa dintre

les linees arquitectdniques en la construcci6 del poema i en els materials

i elements que integren les sexes parts. Continguda en cinc parts, per

l'ardit d'una distribuci6 distinta, correspon als deu cants de la redacci6

definitiva... De Puna a l'altra redaccio, a una diferencia de deu anys,

no hi ha res mes que una major amplitud de visions adquirida per la

incrustaci6 de nous episodis i temes, tal vegada ja insinuats pero desen-

rotllats diversament, despres de les experiencies geografiques abassegades

durant els viatges maritims del poeta ; pero sobretot una profunda

renovaci6 literaria que, tot i aprofitant les maximes idees primaries,

capgira i emmotlla de bell nou les estrofes, amb major soltura i amb

mes variada riquesa de matisos i imatges.D85

En tin altre treball88 he assenyalat la nova orientaci6 que a partir del

curs 1868-69 prengue l'activitat literaria de Jacint Verdaguer. He indicat

que l'increment de la seva vocaci6 eclesiastica determine llavors un major

conreu de la poesia religiosa, en coincidencia amb la minva de produccio

de caire profa. El genere narratiu d'inspiraci6 popular, que un temps

havia estat el mes afavorit per la seva musa, i el romans histdrico-patrio-

tic, al qual principalment devia ells seus exits als Jocs Florals, gairebe

no es troben representats en els esplets d'aquella nova etapa. En canvi,

el novell clergue no deixa de ma, almenys de moment, la tasca de L'At-

lanatirda, que no sols era la mes important entre totes les que anteriorment

havia empres, sin6 que, havent partit d'una concepci6 primordialment pa-

84. Barcelona 1946.
85. Entorn de eL'AtldntidaD, 112.

86. La poesia religiosa en els esplets lovenivals de Verdaguer, ilea Gleva (Porta-

voz del Santuarie)D, num. 4 (setembre 1951).
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gana, era susceptible, als ulls del poeta, d'orientar-se vers una interpretacio
mes cristiana, en virtut de nous desenvolupaments.

M'imagino que la composicio del poema teologic Qui coin Diu, que
to hoc durant el curs suara esmentat sota la influencia de la reaccio expe-
rimentada pel nostre poeta davant 1'increment de les campanyes anti-
religioses suscitat per la Revolucio de Setembre, pot esser simultania a la
d'alguns passatges de L'Atlantida que donaven mes relleu al principi
providencialista cristia dins l'argument del gran poema. Remarquem les
semblances entre el to, les imatges i la fraseologia de L'Atlantida i els de
Qui coni Diu; i no ens passi per alt que ac,uest cantic en to major a la
grandesa del Creador de l'Univers to per lema, ja en els sous esborranys
escrits vers la hivernada de 1868-69 i .cn 1'edici6 en petit fascicle apareguda
a Vic i'estiu seguent, aquests versos destinats al cant x de L'Atlantidd, :

tPrimer que la fe, o patria, s'esborraran tas serras,
que arrels hi to tan fondas com ellas en lo mon
poden tos rius escorre's, venir a mar tas terras,
no full, pero aclucarse del sol que may se pon.A87

En les escasses cartes de Verdaguer que amb certesa podem considerar
datables del curs esmentat, hi ha referencies a 1'Atlantida, algunes prou in-
teressants. N'adreca una a Mi1A i Fontanals, en ]a qual, tot disculpant-se
del retard amb que notificava la seva ordenacio de subdiaca, li deia aixi :

adespres que sortirem d'exercicis, han fet uns (lies tan serens y bonichs,que feyan venir mes gana de cantar y versejar que d'escriure prosyde cartas ; aixis es que Is so aprofitats, en lo que in permeten mas obli-gacions de reso y d estudiant, en l'arrodoniment de mon poemet, quede dos mesos no havia pogut veure y que avuy mateix in en tinch dedespedir fins a las festas de PasquaD.

En la postdata demana noticies sobre una enoveleta de pretensions
filosoficas sobre l'Atlintida)), que voldria llegir, car ((tot to que sen ha
escrit me fa paper)) ; aquesta peticio confirma que el poema esmentat
abans era L'Atlantida. La carta no duu cap data, pero evidentment fou
escrita a comengaments de l'any 1869, probablement pel gener,88 ja que
la promocio de Verdaguer al subdiaconat tingue lloc el 19 de desembre an-
terior, i el poeta havia deixat passar, corn diu, una colla de dies sense

S7. Publicat el text de LAtlantida abans que la segona edicio de Qui corn Den(dins el volum d'I,dilis y cants ntislichs, Barcelona 1879), Verdaguer feu constar alpeu d'aquest lema la seva procedencia.
88. L'editor de l'Epistolari do Mila i Fontanals, en publicar-la (vol. I, pag. 102),]a data erroniament del curs iS67-68, potser suposant que el seu contingut esrelacionava amb el de la carta de Verdaguer a Dlila de l'estiu de 1867.
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escriure a MilA, al qual llavors ja no felicitava per les passades festes.

Una altra dada a retenir del text d'aquesta carta 6s que 1'autor havia tre-

ballat en la composicio de L'Atlan,tida durant 1'estiu del 1868 - fins a

uns ados mesos» abans dels exercicis que degueren precedir el seu nou estat

eclesihstic - i que comptava tornar-s'h a dedicar durant les properes

vacances de Pasqua.

Encara m&s instructiu que el contingut d'aquesta lletra a Mila, ho 6s

el de la que podem datar d'una mesada despr6s89 i que obre la magnifica

s6rie d'epfstoles verdaguerianes publicades per llur destinatari, moss6n

Jaume Collell, en el volum Carteig hist6rich :

aJo porto una vida molt poch de poetaD, hi din Verdaguer ; amon

poemet estimat dorm, y si vull complir ab repos mas obligacions, tinch

d'apartar lo seu pensament coin una tentacio. No se pas si tindre prou

calma al estiu pera copiarlo. Si sabias, to que t enraonas ab tot lo

mon, rastre de res de bo que m fes paper, quant tomes ja m'ho dims.

Si t vingues be a].-Una vegada, tot enraonant ab en Careta o en Pico,

de demanarlos si es pura tradicio la balada aquella de las tres illes,

m en farias favor..

Despr6s de transcriure el text d'aquesta balada, afegeix :

aDemana is si hi han afegit res a la tradicio neta ; f6lsela esplicar

de nou, y guardam tot lo que n digan, fins las petitas engrunas. Fins

voldria que (ho posasses en un cap de paper pera no refiarte de la me-

moria. Sobre tot que no pugan sospitar res de mos treballs ; mes m es-

timo I secret que totas llurs noticias, las sevas y las de tot to mon.)o

Els vuit versos de la poesieta alludida en la carta, inspiraren al nostre

poeta la gentil Balada de Mallorca que enjoia el text del cant x de L'Atlan-

tida. Verdaguer degu& copiar-los del nfimero i de Lo Gay Saber (1.' de

mars de 1868), on son inserits amb el titol Las tres ill as i amb la signatura

d'A. Careta i Vidal ; sota el titol, aquest posa la indicaci6 «Tradicionaln,

caracter de la composicib sobre el qual Verdaguer - ja flavors tan bon

coneixedor d'aquell genre poetic - insinua un dubte. Altrament, ell

sabla que Maria Aguil6 no tenia antecedents sobre aquella balada ; ell ma-

teix Ii ho havia dit: aixi ho indica Verdaguer en una carts a Collell de

primeries de maig, ja que aquest havia traslladat la seva pregunta al gran

collector de les nostres cannons.

89. Collell It assigna la data d'abril de 1869, la qual en realitat correspon nom6s

al post scriptum ; el text de la carta, que havia restat molts dies sense cursar, havia

estat escrit a mitjans o finals de febrer, o sia poc despr6s de la diada de Carnes-
toltes, que aquell any s'escaigue el 7 del dit mes.

go. Collell pass3 aquell curs a Barcelona, estudiant a la Universitat ]a carrera

de Metres.
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De la tasca d'arrodoniment de L'Atlantida possiblement acomplerta
durant l'any 1869, no en tenim altra referencia que la continguda en la
lletra a Collell suara citada. La cdpia del text originari de L'Atlantida
que Verdaguer projectava per flavors, ^ correspon a un estat del poema mes
avansat que el del manuscrit de Vic? 0 be, t podriem identificar-la amb la
confeccio d'aquest? Sense excloure la possibilitat que aixd darrer sigui
cert, ja he anticipat9' la mencio d'indicis que porten a considerar 1'estiuada
de 1869 corn a data menys probable que el mateix periode de l'any anterior.

VII

DR L'ESTIU DR 1869 AL DR 1871

Despres del curs 1868-69, la informacio de que disposem sobre la pros-
secucio de I'empresa de L'Atldntida esdevd mes escassa i mes vaga que la
que m'ha servit de base per a comentar algunes de les etapes precedents.
Es suficient, peril, per a indicar-nos que, enmig de l'agitacio produida pels
diversos canvis de residencia i de condicio de vida de l'autor, l'elaboracio
del gran poema, per be que interrompuda a temporades - algunes potser
mes llargues que les tongades d'assistencia a les aules durant els darrers
cursos de la carrera -, no deixa d'esser una constant obsessib per al novell
sacerdot, i que els esborranys del poema l'acompanyaren en els seus des-
placaments, de can Tona a Vinyoles, d'aquella parroquia a Barcelona,
i despres en els viatges a America.

Pocs dies abans de la data fixada per a la seva primera missa (2 d'oc-
tubre de 1870), mossen Cinto demand as seus dos illustres mentors, Manuel
Mild i Fontanals i Maria Aguilo, que en aquell memorable acte li fessin
costat. Anuncia al primer, per carta datada el 29 de setembre,92 el pro-
grama de la afesta sencilla, pero alegreta)), que tindria dues parts: la missa
a la capella de Sant Jordi i l'assentada literaria a la Font del Desmai.
En aquest encisador paratge dels voltants de can Tona, que havia estat el
principal hoc d'inspiracio de la tasca poetica de Verdaguer i 1'escenari
de les reunions de 1'Esbart de Vic, aquell dia els amics del poeta havien de
tastar alas taronjas del jardi de las Esperidaso, parlar ade las traditions
montanyesasn i cantar aalguna cansoneta)) popular de les que tant platen
a Mila. Si aquest no pogue assistir a la joiosa esbartada, 1'altre gran pa-
triarca de la Renaixenca, Maria Aguilo, be hi fou present ; 99 i ens imagi-

9i. Veg. supra, pag. 30.
92. Epistolari Mild, I, 12r.

93. VERDAGUER, Discursos, r31 (Retorts de ma missa nova).
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narem 1'emoci6 que sentiria i que devia comunicar als circumstants, si

llegim la breu ressenya que un d'aquests, el seu germA Placid, tramete

a un amic seu uns dies mes tard : 94

cAlli es recitaren poesies molt hermoses, llegint el non capellanet

una ressenya en prosa de la seua vida passada, de les seues cantades

ab un de sos companys, en Collell, ab qui despues cantaren una poesia

seua, imitaci6 dels cants populars, y to assegur qu'als rossinyols feyan

envejav.

Cal suposar que entre aquelles composicions llegides figurava algun

fragment de L'Atlantida, com s'anunciava en la carta d'invitaci6 a Mila.

Aquell dia, especialment degue esser evocadora per al cantor de L'Atlantida

la visi6 del dolmen de Puigseslloses, ((monument celta al bell davant)) de

1'ermita de Sant Jordi, ja que en aquella contigilitat ell veia simbolitzada

la convergencia de dues fonts d'inspiraci6 de la seva principal creaci6 poe-

tica : 9' les llegendes paganes i la teologia cristiana.

A 1'efemeride que acabo de relatar segueix un dels perfodes menys

coneguts de la vida de Verdaguer, el que s'esten fins al seu trasllat a Vi-

nyoles d'Oris a comenicaments de tardor de 1871. Durant aquell any el

nostre poeta devia continuar vivint a can Tona, tret d'uns dies que passa

a la liar paterna arran de la mort de la seva mare (gener de 1871), d'una

estada a Barcelona durant el mes de maig i d'una altra a la masia de Vila-

decans, propera a Sant Boi de Llucanes, vers darreries d'agost. Amb mo-

tiu de l'anada a Barcelona, probablement Verdaguer lliura a Aguil6 una

llista de llibres relacionats amb l'assumpte de L'Atlantida, els quals devia

cercar per si podien documentar-lo. Una vintena de titols d'aquesta llista

figuren al dors d'un im.pres de la Societat Economica d'Amics del Pais datat

1'abril de 1871 ; el full es conserva a la Biblioteca de Catalunya" al costat

d'una copia dels mateixos tftols i d'uns dotze mes, feta per Viada i Lluch,

el qual degue tenir a la vista un full complementari, que suposo perdut.97

94• Carta a Tomas Forteza, de Mallorca, datada a ro novembre 1870.

95. cQuan traguf a far6 mos Idilis y cants mistichs, a algu que volia ferme

escr6pol d'haver escrit La Atlhntida , responguf que per alguna cosa havfa cantat

ma primera missa entre un dolmen y un altars , Discursos , 134 (Retorts de ma

missa nova)
96. Ms. nfim. 2624.
97. La majoria dels llibres consignats en la llista s6n anteriors al segle xix.

N'hi ha un del segle xv, la Historic the los trabajos de Hercules , d'Enric de Villena ;

altres llibres sobre Hercules ; algun d ' histdria primitiva , com Le grand tombeau

du monde, de Jude Serchier ( 1628) ; altres sobre astronomia ; tres o quatre sobre

America ; sis de geografia grega ; diversos de viatges a America i a altres regions

del men ; i finalment, dos sobre 1'AtlAntida, aixd 6s, les Lettres sur l'Atlantide de

Platon , de Bailly ( 1771), i 1'Essai historique et critique sur les Atlantiques, de

Baer (1762).
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Podria referir-se a aquesta llista el segiient passatge de la carta d'Aguilo
al nostre poeta, de mars de 18-,2 : 88

a^,Creuries que encara no m'han sabut trobar les obres referents a1'Atlantida que vatx encomanar ?b

Talnbe deu respondre al propdsit d'ajustar 1'argument de L'Atlantida
a l'estat dels coneixements cientifics de l'epoca, un dels encarrecs que
Verdaguer feia a Collell en una lletra que Ii trametel des del mas de Vila-
decans, abans citat, vers 1'agost del 1871.89 Li demanava que li compres
un atlas i una geografia, que ell s'havia de fer dur a can Tona.

VIII

LEs STAPES DE VINYOLES I DE BARCELONA (1871-74)
LLARGUES IN'TERRUPCIONS DE LA TASCA DE (L'ATLANTIDA),

Per espai de dos anys (setembre del 1871 a tardor del 1873) mossen Cinto
es lliurA amb zel exemplar a 1'exercici de la carrera parroquial. Havent
estat nomenat vicari de Vinyoles d'Orfs, li pertocA de regentar tot sol
durant llargues temporades aquella parroquia , per absencia del rector
titular . Llavors, segons anota Collell, 'o0 ell no podia sofrir que aquest
li digues «que aquella no havia de ser la seva vida y que Deu volia Well
altra mena de serveysa . S'hauria uestimat mesa - ell mateix ho indica
en el pro-leg de les Veus del Bony Pastor - ((ser peu de predicador que
cap de poeta)) ; 101 i si aquells anys la seva activitat poetica fou intensa,
es perque volgue posar - la al servei de 1'apostolat sacerdotal que abrasa
amb entusiasme.

cVio la tematica religiosa, en su aspecto popularb, ha escrit mossen
Joan Bonet,102 aeon una vida depauperada por la decadencia de la lengua y

98. Sera inserida en l'Epistolari de Verdaguer.
99. Carteig, 24. Aquesta carta degue esser escrita vers els inateixos dies queuna d'adresada a mossen Francesc Cortes, ja que en totes dues Verdaguer fa unmateix encarrec per a Maria Aguilo.
100. Proleg a la versio de L'Atlantida, per PEERATx, pag. xxxvi.
101. JosEP FRANQUET I SERRA , Mn. Jacinto Verdaguer, aVida,, (Girona), 3 dejuny de 1902, tot referint-se a una conversa tinguda amb mossen Cinto, din quehavent-li elogiat ell uns passatges del Canig6, el poeta arespongue, espurnantli lesllagrimes : "- i Quant mes valdria que m'hagues dedicat a la carrera parroquial...

que no pas a escriure coses que res han de valerme en el tribunal de Den! -"b.102. Rasgos apost6licos en Mosen Jacinto Verdaguer, aApostolado Sacerdotalb(Barcelona, desembre 1945), Pag• 531.
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las desgracias caidas sobre unas parroquias sin sosiego y devastadas en

largos anos de guerras civiles. Emprendio, 1 y con que impetu ! , is

noble tarea de restaurarlas.)

Aixf el veiem produir aleshores moltes de les compositions que havien

d'integrar gels reeulls d'Idilis y cants mistichs i Cantichs reosos pera'l

poble, i semblantment una pila d'esbossos inedits dels mateixos gceneres i la

Passi6 de Nostre Senyor Jesucrist. Poemes d'altre caire, corn Lo plor de

la t6rtora i La batalla de Lepant, premiats als Jocs Florals de 1873 - en

avinentesa d'esser president Maria Aguilo i secretari Jaume Collell -,

contrasten per llur escassesa amb el considerable volum d'aquella produccib

mfstica i devota.

i Alterna amb aquestes activitats de vicari-poeta a Vinyoles, la pros-

secucio de la feixuga tasca de L'Atlan,tida? Vetacf una giiesti6 que ara

com ara 6s de mal resoldre, perqu6 cap referencia coetAnia, que jo sapiga,

no ve a orientar-nos. Alguns verdagueristes han suposat que aquells anys

l'elaboracib del gran poema epic resta del tot aturada ; aixf Busquets

i Punset103 diu que a Vinyoles uL'Atlantida reposava ja feta >. En canvi,

Jaume Colle11104 creu que el seu autor ula tenfa sempre en lo teler», i en

un altre indret'os puntualitza que l'esforc acomplert per tal de donar-li

forma definitiva (di torturava la imagination, i que ell li recomana de

cercar uun derivatiu en altre assumpte rues planer, corn per exemple un

poema sobre la Reconquesta fet a la manera cl6ssican ; a les quals reflexions,

afegeix Collell, el poeta li contestava : u0 faixa o caixa !n.

De les dues opinions contradictories anotades, considero la de Collell

com a mes versemblant. Recordem que aquest la consigna per primer cop

en un treball per al qual l'interessat li havia fornit algunes dades ; i no

res menys tinguem present que Verdaguer havia escrit en el proleg de

L'Atlantida (1878)108 aquestes paraules:

a$n exa lluyta terrible) - es refereix a les vicissitude de 1'elaboraci6

del poeina - ion que, vensut 6 vencedor, sempre era jo qui rebfa les espur-

nes, ulna malaltia'm feu dexar los dolsos ayres de la patria per les ones

de ]a mar).

Certament, la decisio de navegar no fou presa pet poeta a Vinyoles, ans ho

fou a Barcelona quan ja feia mesos que ell havia deixat la dita parrdquia ;

peril la malaltia que assaja de curar amb el canvi de vida, ja se li havia

103. L'estudiant de ca'n Tona ; veg. tamb6 el seu proleg a La mellor corona,

pag. xxI
104. Prdleg a la versi6 de L'Atl3ntida, de PEPRATX.

Ios. Carteig, 13 (Pr6lech) ; veg. tamb6 Dulcis amicitia (correspondeneia de

Torras i Bages amb Collell) (Vic 1926 ; eBiblioteca d'Autors Vigatans), XX), 38.

106. PAg. IO.
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declarat en forma alarmant quan encara residia a muntanya. Per con-
segiient, tant es possible que siguin les darreries de l'etapa de Vinyoles
(tardor del 1873) coin l'estada subsegiient a Barcelona (1874), el moment
a que el text suara citat refereix un punt culminant de la ((terrible lluvta))
per a portar endavant 1'empresa de L'Atlantida.

Maria Aguilo, que tant d'interes havia mostrat sempre per aquest
poema, l'alludeix en la seva carta a mossen Cinto del 3o de mars de 1872,107
tot dient que li plauria d'editar-lo, un cop enllestit, dins la seva ((Biblioteca
Catalana».

Segons Pompeu Gener,100 un dia de 1'any 1873 Verdaguer feu una
lectura d'extensos fragments de L'Atlantida davant d'ell i de tres amics
seus, que eren Bartrina (no indica quin dell dos poetes germans, Francesc o
Joaquim), Josep Yxart i un altre que podia haver estat Joan Sarda o be
Sim6 G6mez. Aclareix que Verdaguer es trobava a Barcelona de passada,
en ocasi6 d'un dels viatges que de tant en tant feia a Vilafranca perque
Vila i Fontanals l'aconselles en la redacci6 del seu poema. Tret d'Yxart,
que troba un xic massa retdric 1'estil dels fragments llegits, els citats
assistents sortiren entusiasmats de la sessi6, proclamant que Verdaguer
era un poeta genial i que en catala no s'havia escrit mai una obra tan
valuosa corn L'Atlantida.

La ressenya de Gener suscita tot seguit una polemica entre ell i Narcis
Oller, 109 el qual, a met de negar la possibilitat que el seu cost Yxart es trobes
present en la lectura, assenyala diverses inexactituds en el relat de Gener ;
aquest, en rectificar,"° reconegue que s'havia conf6s en dir que tin dels
cants donats a coneixer per Verdaguer era el del Cor d'illes gregues - el
qual en realitat no fou compost fins que, ja apareguda ]a primera edici6
del poema (en el volum dels Jocs Florals del 1877), 1'autor preparava
l'edici6 definitiva (1878) -; pero en canvi defensa forsa be, segons sembla,
altres de les seves anteriors afirmacions.

D'aquesta replica de Gener, convindra que particularment ens fixem
en el segiient passatge:

aAvans de publicar el ineu article, el vaig fer veure a mossen Jacinto
Verdaguer, per medi d'en Busquets, y ho va trobar tot be... Va fer
retocar sols lo que jo deya que al passar per aqui vestit de pages ja era
c2pella, puig va dir que a Well li semblava que no ho era encara ; per
aix6 ho vaig treure.,

107. Sera inserida en 1'Epistolari de Verdaguer.
io8. La primera lectura de aLa Atldntida, d Barcelona, aJoventut,, maig 1902,

suplement.
109. Al Cessar to qu'es del Cessar, aJoventut,, 12 juny 1902.
rso. Trop de :cle,, aJoventut,, 26 juny 1902.
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Aquesta observaci6 de mossen Cinto reportada per Gener, cs presta a dues

interpretacions diverses : que dels details consignats per aquest, t'unic que

no li plala que arribes a coneixenca del public era que posteriorment a la

seva ordenaci6 sacerdotal ell havia circulat per Barcelona vestit de seglar ;

o be que realment ell pensava que aquella lectura de L'Atldn,tida havia

tingut hoc quan encara no era prevere, o sia abans de l'octubre de 1870.

Tot reconeixent que Gener podia, en efecte, haver retardat de tres o quatre

anys la data d'una efemeride narrada a tres decennis de distancia, consi-

dero poc probable la segona de les possibles deduccions anotades, i, en

canvi, prow versemblant la primera. Altrament, es molt possible que el

gran poeta, llavors ja aclaparat per la malaltia que aj. cap de poques set-

manes 1'havia de dur a la fossa, no tingues una idea clara de les circums-

tAncies d'un fet tan remot, i que ja no record-Is que les turbulencies de

l'any 1873 motivaren que ell, com molts d'altres sacerdots, optes per no dur

habits talars pels carrers de Barcelona, o viatjant per Catalunya, durant

la temporada a que Gener es refereix.

Hem vist que a darreries de !'any 1873 la perdua de la salut obligava

mossen Cinto a deixar la carrera parroquial, i que un any mes tard el

determinava a fer-se capella de vaixell. De les dolences que flavors patia,

la que mes el devia fer retreure de les activitats literaries ereni els aguts

i persistents atacs de cefalalgia. En tals condicions, es natural que restes

aturada la tasca de L'Atldntida, la qual hauria contribuit fossa a enverinar-

li el mal.111 Cal suposar, per tant, que el sojorn a Barcelona durant part

de l'any 1874 no pogue esser gens aprofi:tat pel nostre poeta, o que ho fou

ben poc, per a aquella empresa ; la qual cosa prou devia recar-li, car mai

com aleshores no havia tingut taut de lleure per a fregi entar les bibliote-

ques barcelonines i per a conversar de temes literaris amb persones enteses.

iii. Segons els bidgrafs, haurien estat responsables d'aquest mal diverses causes

alhora. Quan l'interessat ens diu que principalment li venia dels sews estudis, tant

pot referir-se a l'esforq abassegador que en certes 6poques li havia exigit la redacci6

de L'Atldntida, corn al que lI calguc esmercar per tal de quedar ben qualificat en

els darrers cursos de Seminari, malgrat la poca afici6 que devia sentir per diverses

assignatures. D'altra banda, Maria Aguil6, en algunes cartes adregades a Collell

en 1871-72, es mostra seriosament preocupat pel dany que l'exercici dels deures

parroquials a Vinybles devia causar a la salut de mossen Cinto. Em sembla forca

encertada I'opini6 de C. BAILS, El segundo marquis de Comillas, D. Claudio L6pez

Bru (Madrid 1928), 155: mHubiera sido [Verdaguer] unicamente poeta, quizas se

salvara ; mas pasar del jardin de las Hesperides a las arideces escolasticas fue tanto

como estrujar el cerebro entre dos prensas. Sali6 pues del Seminario agotado, con

anemia cerebral ; y ni los tres allos de cura en Viiiolas le rehicieron.D
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IX

ELS VIATGES A AMi~RICA (1874-76)
ACABAMENT DE LA REDACCIO DE aL'ATLANTIDAn

Durant tot el primer any i uns mesos del segon del bienni en que
tingueren floc els viatges a America, Verdaguer s'abstingue en absolut
de treballar en el seu poema, i adhuc ((d'obrir cap llibreo.12 El 5 de maig
de 1875 escrivia a Collell, de Santander estant :

Que hermosa es aquela costa ! No ten fatx cap descripcio perquehe fet mitx vot de despoetisarme y de no escoltar mes lo cant de ]asmusas que m hi cridavan, corn al errant Ulises lo cant hermos de lasSirenas.."'

En aquell temps els manuscrits de L'Atldntida romanien aenrotllats y lligats
ab una betan14 dins el camarot del capella del !Gvipiuzcoa. Abans de
viatjar en aquest vaixell, en un transbord efectuat al port de Malaga, l'autor
havia estat a punt de perdre la maleta que els contenia.15

No fou infructuosa per a la de'fi'nitiva plasmaci6 dels cants del poema
aquella temporada de repds intellectual. La visio de l'ocea i de les terres
hispaniques i americans feu molt valuosa l'aportacio de la ulterior etapa
del proces d'elaboracio. D'ensa dels primers viatges al Nou Mon, 1'ahoritz6
poetich» de l'autor as'eixampla, corn un cel que s'esboyran :

(Vegi Cadiz, la de les cent torres d'ivori ; Avila y Calpe, que semblendos gegants que acaba de despartir lo :llediterra d'una arrambada...Al ferreny Mont,-6 y al cap Finesterre demanf ses llegendes... y al Betisy al Guadiana recorts de les terres submergides... Orl davant les sa-grades cendres de Colon1' ... Voregi les Azores y altres illes atlantiquesque, corn pilastres del gran pont romput, ensenyen encara'l front ratllatpel Ilamp de la venjansa divina.n'"

Les restes del llegendari temple d'Hercules 1'impressionaren singularment ;
ancorat el seu vaixell a la propera badia de Cadis, mes d'un cop ell visits
aquelles

112. Aixl ho manifests ell mateix al seu cost Joan Gnell, que ho reporta enVida fntinua, 53•
113. Carteig, 39•
114. GOELL, Vida fntima, 53•
ii5. Ibid., 58.
i16. A la catedral de ]'Havana.
117. L'Atldntida, io (Prolecir).
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presa literaria que tanta illusio li havia fet sempre i que llavors ja veia
prop d'arribar a bon terme.123

Durant aquesta fase final, el poeta ja no tenia inconvenient a parlar
de la seva obra amb els companys de viatge, i adhuc a comunicar-los-en
les primacies. Aixf, Joaquim Nin i Tud6'2d diu que en un viatge de retorn
de Cuba fet aquell any 1876, un dia de Bros temporal, dins la cabina de
mossen Cinto aquest li llegi extensos fragments de L'Atlantida ; i Rafael
Gay de Montella,'25 citant el testimoni d'un amic seu que havia viatjat
amb el gran poeta, refereix que a aquest,

adurant els flares espays de temps en que'l sacrifici de la Missa,
els aussilis espirituals y el res el deixaven llibre, se'l trovava tancat
en son camarot, estudiant els classichs llatins y grechs y esculpint ab
paciencia son colossal monument L'AtlantidaD.

Tambe en el cercle de les amistats que aquells anys contraguv a
1'Havana, Verdaguer dona a coneixer el. text del seu inedit poema. Vetaci
com alludeix aquelles lectures el qui fou canonge de Vic, mossen Ramon
Corbella,126 que visque a la capital de Cuba durant tres anys, a partir de
darreries del 1575 :

aVaig trobar generos hostatge... en lo famos Colegi que'ls Pares
Escolapis tenen a Guanabacoa, prop de l'Havana... Mn. Cinto cada
viatge que feia, solia venir algunes estones en dit Colegi, en aquella
animada Colonia catalana trasplantada a dos roil lleugues lluny de
Barcelona ; einpero al catala que alai entrava li feia 1'efecte de que's
trobava al cim del Tibidabo : lo mateix Haire de romani, i tot adornat
amb 1'escut de les quatre barres... Mn. Cinto, cada vegada que venia,
solia obsequiar-nos llegint un cant o dos [de L'Atlantidal. No cal dir
dones !que al peu de la Loma de la Cruz, Mn. Verdaguer $'en sentia
tan feliq com en altre temps al peu de la Font del Desmai o la Ermita
de Sant Jordi. Tots estaven per ell, i ell per tots.D

Possiblement devia mossen Cinto a acuestes, lectures - o a altres que
feu per aquells anys, abans del triomf de I_'Atlantida als Jocs Florals -
la possessio d'un llibre que Sens dubte li fou molt util per a la redaccio
del seu poema i que tal volta ja coneixia amb anterioritat als sews viatges.
Es tracta de 1'exemplar, conservat encara avui a la Biblioteca de Cata-

123. Verdaguer explici aixi a mossen Guell la represa de la redaccio de L'At-
lantida (segons aquest bidgraf fa constar en Vida fntima, 50) : aCasi al cap del any
notf alguna millora al cap, y flavors comensf a estudiar y retocar mon poema, no
mes que mitja hora diaria ; algun temps despres una Nora, fins a taut que, haventme
Den tornat la salut, donguf compliment a mon llibre)).

124. Mosen Jacinto Verdaguer: Una pdgina de su vida (1876) (fascicle de
80 pigines) (Barcelona 1903), pigs. 7-13.

125. Quatre notes biogrdfiques, aVidaD (Girona), 3 juny 1902.
126. Relacio manuscrita conservada al Museu Episcopal de Vic.
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Iunya entre les obres procedents de la seva llibreria particular , de 1'Essai

sur les Isles Fortunees et l'antique Atlan.tide , ou Precis de 1'histoire generale

de l'Archipel des Canaries, de M. Bory de Saint-Vincent (Paris 1802).12T

Aquest exemplar porta una dedicatoria (Al futur autor de l'Atlantida

corn a prova de que a morts y a allunts, encara hi ha amichs)) ; n'eren

signataris Eusebi Molera i Joan Cebrian . Del primer d'aquests dos amics

sabem que era un eminent enginyer vigata des de feia uns quants anys

establert a San Francisco de California i que sempre havia seguit

amb interes el moviment catalanista de la metropoli i mantenia relacio

epistolar amb els poetes de 1'Esbart de Vic. Fa de bon suposar que

aquells dos emigrats sentireni viva admiracio pel nostre poeta d'ensa que

s'assabentaren de la seva empresa de L'Atlanticla., l'envergadura de la qual

be els pogue esser ponderada per algun amic que n'hagues escoltat la

lectura de fragments ; i aixf, des de llunyana terra ( ((aunts ))), mentre el

poema verdagueria encara era inedit (ja veiem que s'adreceni sal futur

autor))), trameteren a llur compatriots aquella obra notable , tot pensant

que li prestaria servei i que li faria illusio de posseir-la.

Finit el seu nove i darrer viatge a les Antilles , el capella del Gui-

puzcoa rebe 1'encarrec del marques de Comillas de celebrar diariament

missa a l'oratori del seu palau de Barcelona , en sufragi de l'anima de son

fill Antoni, mort aquells dies. Aixo era pel novembre de 1870. Verdaguer

deixa flavors de pertanyer al personal de la Companyia Transatlantica,

i des de Cadis , en el vaixell Ciudad Condal, pass(( a Barcelona ; durant

la travessia escrivf els versos de dedicatoria a Antoni Lopez que en totes

les edicions encapcalen el text del poema . Quan arribava a la nostra

ciutat , duia aquest asota l'axella , salabros encara i fent olor de quitra y

algues marines ))
; 128 1'ceacabava de arrancarn de la mar , on l'havia performat

((en lluyta perillosa y terrible )),12' i es proposava d'estampar -lo abans de

gaire.

227. Per posar de rellen l ' interes d 'aquesta obra com a font de L'Atlantida,

esinentar6 aci algunes de les conclusions a que arriba el seu autor, i hom remarcara

Ilur coincidenc_ia amb les idees de Verdaguer sobre l'einplKament i la desaparici6

del liegendari continent atlantic. D'aquest, diu Bory de Saint-Vincent, en s6n

restes els arxipelags de Cabo Verde , les Canaries , Madeira i les Acores ; fins at

cor de l ' Atlantida arribava la serralada de 1'Atlas, de la qual el Teide era el darrer

grab ; el Jardi de les Hesperides es trobava entre el Teide i les actuals illes de la

Gomera i la Palma, i l'Hesperide o Pais dels Atlants ocupava 1'espai compres entre les

Canaries , les Acores i Madeira ; l'obertura de l'estret de Gibraltar , que les antigues

tradicions atribuien a Hercules , havia donat hoc at descens del nivell del Mediterrani,

i aquest fet podia explicar alhora 1'enfonsament de la major part del territori de

1'Atlantida sota les aigues i 1'aparici6 damunt aquestes de les costes de Barbaria,

de les planes (let Llenguadoc i Provenca i d'altres terres baixes mediterranies.

128. L'Atlantida, 12 (Prolech).

229. En defcnsa prdpia, 22.
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x

DARRERS AFEGIMENTS I REVISIONS (1877-78)

En els primers temps de la seva resid,encia a Barcelona, tot i complint
rigorosament les obligacions del non carrec, mossen Cinto disposava de
forca ileure per a les seves activitats literaries. D'entre aquestes fou pri-
mordial la depuracio del text de L'Atlantida; l'autor, en efecte, volia
encara enriquir el seu contingut,130 polir-ne l'estil i controlar-ne el llen-
guatge, i sotmetre l'original a successives revisions alienes. Aquella tem-
porada, noticios de la recent aparicio d'una obra interessant sobre alguns
temes tractats en el poema, Les Atlantes, de Roisel, 1'adquiri i la consulta.131

Vers el gener de 1877 demanava a Collell que «acabes d'esporgar» el
text de la seva produccio, el qual ell havia de corregir i recopiar abans
de presentar-lo al certamen floral d'aquell any.132 Per Josep Torras
i Bages133 sabem que aquells dies Verdaguer llegi fragments de l'obra
davant d'uns amics.134

L'original de L'Atlantida fou Murat al Consistori dels Jocs Florais
el dia primer d'abril ; l'interes a millorar-lo degue fer que 1'autor esperes
fins al darrer moment del periode d'admissio de treballs. Segons
E. Junyent i Al. de Riquer,135 aquest original es el manuscrit de L'Atlan-
tida que avui es conserva a la Biblioteca de Catalunya (num. 373) i que

130. Escapols de la destrucci6 d'una gran quantitat d'esborranys, notes i croquis
amb materials per a ]a composici6 de L'Atlantida, que, un cop enllestida aquesta,
degue dur a terme el nostre poeta, son dos autografs seus conservats en el nia-nuscrit num . 1463 de la Biblioteca de Catalunya, entremig d'altres igualment per-
tanyents a una serie caracteritzada per la utilitzaci6 de la mateixa classe de fullsde paper blav6s, tots ells escrits vers elf anys 1876 a 1873. Un d'aquests fulls cont61'esb6s d'una composici6 en vers on 6s malelda una muntanya de l'entrada delMediterrani, que sens dubte cal identificar amb Calp. L'altre - que deu esser copiao resum d'un text d'altri - porta la descripci6 , en prosa castellana , de l'erupci6
d'un volcO i d'altres impressionants espectacles esdevinguts en paisos exotics ; aremarcar-hi la menci6 de lord Byron.

131. Veg. carta de darreries de setembre a Collell (Carteig, 59).132 Carta a Collell que aquest data de mare, pero que crec uns dos mesosanterior (Carteig, 62).
133. Carta seva a Collell (Dulcis anticitia. 86).
134. Devia esser en les reunions de l'anomenada apenya dels nlinyonsn o delsadoctors de la llein, la qual fregiientaven, a mes de Collell i de Torras, els preveresRicard Cortes, Antoni Estalella, Jaume Almera, Gaiety Barraquer, Celesti Ribera, etc.(veg. JOAN BONET, M17osen Jacinto Verdaguer y sit epoca, article publicat en aArborn(Madrid), any 1946, Pag• 436 ; i introducci6 a les Obres completes de JOSE! TORRAS IBALES, pag. 15).
135. Proleg a llur edici6 de L'AtlantIda abans citada, pag. xi-x.

44



SOBRE LA GENESf DE L'ATLANTIDA- DE VERDAGUER 45

els citats erudits han descrit en llur recent edici6 del poema (Barce-

lona 1945). V. Serra i Boldu156 suposa que anava acompanyat de la

composici6 posteriorment titulada Somniant 1'Atlantida,13' la qual li hauria

servit com de prdleg o endreca ; pero recordem que al volum dels Jocs

Florals del 1877 el text de L'Atlantida ja es encapcalat per la dedicatdria

al marques de Comillas suara esmentada, que la lletra de 1'esborrany

d'aquests versos en el manuscrit 1463 de la Biblioteca de Catalunya sembla

correspondre als primers anys del decenni 1881-9o mes que no als anteriors,

i que el Inateix full conte un esborrany de la composici6 Amor de fill,

la qual suposo posterior al 188o.

El 6 de maig de 1877 fou per al poeta cabdal de la Renaixenca el dia

Ines glori6s de la seva vida. La coronaci6 de L'Atlantida en els Jocs Florals

de Barcelona era el triomf esclatant de la principal de les sever empreses

literaries, i alhora constituia el mes brillant i transcendental episodi del

moviment de restauraci6 de les lletres catalanes. La ressonancia d'aquell

triomf, tot seguit percebuda mes enll^ de les nostres fronteres, sorprenia

l'afortunat poeta138 i l'estimulava a seguir arrodonint encara el poema,

en vistes a una edici6 acurada i de copi6s tiratge.

Pero en aquesta tasca no devia poder enfondir gaire, abans d'apareixer

la primera edici6 de L'Atlantida, inclosa en el volum dels Jocs Morals

d'aquell any 1877. La rapidesa amb que hom procedf a 1'estampaci6 d'a-

quell libre139 no devia donar-li'n temps suficient ; amb tot, entre el text

del manuscrit citat i el del volum dels Jocs hi ha bon nombre de difer6n-

cies estilistiques i d'altres de detail. Algunes de les modificacions de

caire ortografc i 16xic li foren suggerides pel filoleg Josep Balari i Jovany,

en avinentesa de la revisi6 que aquest feu d'una extensa part de 1'original

del poema (cants i a v).140

Reproducci6 del text editat pel Consistori, feta sense cap intervencio

de l'autor, i adhuc sense previ coneixement seu, fou el de la primera edici6

independent del poema, publicada a Buenos Aires pels inspiradors de la

revista «L'Aureneta», Antoni de P. Aleu i Jaume Puigvent6s, a comen-

Saments de primavera de 1878.141

136. Biografia, 87.
137. Publicada per Collell en el seu prdleg a la versi6 de L'Atldntida, de PEPRATX,

i per Verdaguer en el volum Pdtria (1888), loo.

138- Ell mateix ho feu constar a la part del prdleg de L'AtIantida afegida en

l'edici6 del 1878 (pag. 12 de l'edici6 de les obres completes).

139. Segons el KDiario de Vichn del 13 de juliol de 1877, aquells dies ja s'estava

exhaurint el tiratge d'aque:st volam, a causa sens dubte de la demanadissa d'exem-

plars motivada pel fet de contenir el text de L'Atldntida.

140. S6n anotades en l'apartat critic de l'edici6 de L'Atldntida per JUNYSNT

i RIQUER.
141. Veg. aLa Veu del MZontserratn, 4 maig 1878-
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Arran mateix de la festa dels Jocs del 1877 sorgf l projecte de preparar
una edicio monumental i definitiva de L'Atlantida. En prengue la ini-
ciativa la societat literaria barcelonina La Misteriosa, que nomena una co-
missi6 patrocinadora integrada per diverses personalitats sota la presidencia
de Victor Balaguer. El nostre poeta els dona en principi la conformitat,
i li calgue desenganyar els elements del Cercle Literari de Vic que unes
setmanes despres de La Misteriosa manifestaren el mateix proposit edi-
torial."' Per la seva banda, ell tambe feia preparatius per a l.a nova pu-
blicaci6 ; a punt de finir la impressio del volum dels Jocs, n'enviava un
joe de proves a Jaume Collell,143 i si be, per compliment, li deia que no
s'imposes la tasca de llegir-les, prow devia desitjar que el seu amic ho
acomplis, mentre ell treballaria amb un altre joc.'43;,

Durant les vacances estivals, tots dos preveres decidiren d'esbargir-se
corrent m6n. Amb el titol d'Un estiu ben ajrofitat ara fa cinquanta anys,
Collell descrivf'44 la magnffica excursi6 que van fer a Lurdes, el Pais Basc
i Castella durant 1'agost i primeries de setembre. Retornat mossen Cinto
a Barcelona, la preparaci6 de la definitiva edicio de L'Atlantida entrava
en la fase decisiva. No havia d'esser, pero, La Misteriosa, sing el marques
de Comillas qui s'encarregues de costejar-la. No havia d'e,sser illustrada
i de gran format, pero Si molt correcta, en paper de fil, i acompanyada
d'una versi6 castellana deguda al culte escriptor mataronf Melcior de Palau.

Vers comencaments de tardor Verdaguer anunciava a Collell que de
bell nou treballava de ferm per a completar la tasca de L'Atlantida.14' Fins
a darreries de febrer de 1878 no comensa la impressio que utant m'ha fet
treballara, deia el poeta146 tot referint-se a la seva immediata preparaci6.

La principal aportaci6 que despres de l'edici6 dels Jocs Florals havia
de rebre el text del poema, fou 1'episodi del Chor d'illes gregues147 que
Verdaguer incorpora, com a cant sete, a 1'edici6 definitiva.148 Indubtable-

142. Veg. aDiario de Vichn de 16 maig 1877, aGaceta de Barcelona)) de 18 juny,
i les cartes de Verdaguer a Collell inserides al Carteig historich amb els n6me-
ros xxxv i xxxvr.

143. Veg. Carteig, carta xxxvIIi, que considero de cap al juny de 1877.
143 a. Collell, Epistolari, aLa Veu de Catalunya)), 1 maig 1927, refereix que

Verdaguer passa amb ell una quinzena a Vic, durant la qua] adonarem an repas almanuscrit y li vareig sugerir la conveniencia)) de compondre el Chor d'illes gregues.
144. aGazeta de Vichn, any 1927.
145. Carteig, 69 (Collell s'equivoca en donar ]a carta corresponent (nfim. xxxvii)

corn a anterior al num. xxxviii).
146. Carteig; 73 (la carta corresponent es datada per Collell de goner de 1878,

pero en realitat fou escrita vers els dies 17 a 20 de febrer).
147. Per a la composici6 d'aquest cant, el poeta s'interessa per consultar obres

especials referents a Ia Grecia primitiva i a la geografia del Mediterrani oriental.
Una Vista de vuit tftols sobre aquests temes, autografa seva, es conserva dins el
ms. 1532 de la Biblioteca de Catalunya.

148. De primer el publica a aLa Veu del Montserrat)), 23 mare 1878.
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ment era aquest el ((cant inedit» del poema verdagueria que, segons el

nitmero de Lo Gay Saber de 15 de febrer, pocs dies abans havia estat

llegit per Jaume Collell en una vetllada celebrada a l'Ateneu Barcelones.

Sembla tambe escaient de retreure, en parlar d'aquestes darreres

etapes de la preparaci6 de 1'edici6 definitiva del, poema, les informacions

donades per Joaquim Ruyra i per Francesc Matheu que a continuaci6 ex-

tractar . El pros.ista blanenc recorda"9 haver conegut mossiln Cinto en

aquesta avinentesa :

Com si m'ensenyes gojosament una joguina, em mostra i va dei-

xar-me tafanejar, a la seva cambra, el llibre on corregia L'Atldntida.

Consistia en un infdlio que, en obrir-se, desplegava dues pagines de

paper blanc ; a la una... hi havia una petita galerada del poema que

aleshores s'estava imprimint, i a 1'altra, 1'ample espai destinat a les

esmenes. Alla el poeta escrivia les noves variants amb que podia mi-

llorar un vers o afinar una paraula, les titllava despres tal volta, en

provava d'altres... Hi treballava atentament, minuciosament, Ilimant

aspreses, ponderant valors, posant-hi tot el cor. •

Matheu'5° es refereix concretament a la revisi6 de la versi6 castellana de

Melcior de Palau, peril fa de bon creure que 1'exercici literari a que 1'autor,

el traductor i 1'assessor es lliuraven conjuntament, repercutf en els retocs

de darrera hora que el primer feu en, el seu original catala, la iinpressi6

del qual era simultsnia de la de la traducci6 :

cEnllestit el primer borrador [d'aquesta traducci6], en un quart pis

del carrer de Fontanella ont En Verdaguer estava de dispesa, ... al voltant

d'una taula quadrada, l'autor a l'esquerra, En Palau a la dreta y jo al

mig -, ens reunfem cada tants dies per fer invariablement la mateixa

feyna en cada cant. 'En Verdaguer llegia el cant d'una tirada, y des-

seguida llegia En Palau la traducci6, fenthi cada ha les observacions

de conjunt que creya pervinents ; posats d'acort, reprenien la lectura

estrofa per estrofa, y aleshores era un pler 1'escatiment paraula per

paraula y modisme per modiste, fins a dexar la versi6 ben ajustada y

a gust de tots ; y era tin pier veure aquells homes humiliantse l'un davant

del altre, acceptantse mutuament tota objecci6, ab aquell respecte absolut

al Beni de cada idiotna, y demanant la colaboraci6 del tercer, que tant

aviat feya d'amich lleyai, corn de piiblich.•'sl

149. Montserrat i Mn. Jacint Verdaguer, dins el volum Festes jubilars: Hone-

natge a Mn. J. Verdaguer (Barcelona 1931), 37.

150. En Melcior de Palau, iCatalanan , 15 agost 1921.

151. El meu bon amic i conspicu verdaguerista senyor Isidre Magrinya posseeix

nn valu6s exemplar del volum dels Jocs Florals del 1877 que havia pertangut a

Melcior de Palau , el qual hi acota el text de L'Atlkntida amb nombroses llisons

provinents d'algun exemplar corregit per 1'autor o d'unes proves d'impremta faci-

litades per aquest ; llicons que concorden amb el text catal3 de 1'edici6 del 1878

i a les quals Palau havia d'acomodar-se en la seva versi6 castellana.
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^ Havia tambe intervingut Mila i Fontanals en aquesta fase dels dar-
rers retocs al text de L'Atlantida? Aixi sembla desprendre's d'una afirma-
ci6 estampada en el periodic vilafranquf aPenedes Now), numero del 12
d'abril de 1goi,152 en virtut de la qual la redacci6 del gran poema fou
acabada a Vilafranca asegons confessi6 de son autora. Cal, pero, tenir
en compte que es tracta d'una informaci6 vaga i que es pot prestar a
confusi6 amb les notfcies sobre estades anteriors del nostre poeta a la capital
del Penedes. Altrament, aquella darrera intervenci6 de MilA, i les simul-
tAnies d'Agui16 i de Collell, semblen confirmades per la llista manuscrita
de mots dubtosos que inserire en l'apendix del present treball.

Fan referencia a la inipressi6 de 1'edici6 definitiva de L'Atlantida
algunes cartes adrecades per Verdaguer a Jaume Collell durant _la Prima-
vera de 1878. Aixf, en la d'ii de marc153 diu que ja hi havia estanipades
trenta pagines, i una de mitjans de juny754 innova que sols mancava tirar
quatre plecs per finir 1'estampaci6. Segons ((La Veu del Montserrat)) del
27 de juliol, aquesta havia quedat enllestida pocs dies abans ; pero els.
exemplars no foren posats a la venda fins a entrada de tardor.155

XI

CONCLUSIONS

Prop de tres lustres havia durat la gestaci6 de la famosa Atlantida.
Tres lustres de ((lluyta terrible)), Poe sovint interrompuda, les vicissituds
de la qual l'autor es complau a evocar en les curies pagines del proleg del
seu poema, i que jo he tractat de ressenyar en aquest feixuc treball, les
conclusions del qual resumire a con.tinuaci6.

Molt abans de l'any 1863, i probablement del i86o, havia impressionat
fortament Verdaguer la referencia al cataclism^ cosmic de 1'Atlantida
que troba consignada en un Ilibre ascetic del P. Nieremberg. Lectures
posteriors d'obres historiques i la visi6 de grans espectacles naturals - entre
els quals destaca 1'aiguat de Vic d'octubre del 1863, que li inspira diver-
ses poesies - feren sorgir en la seva fantasia la concepci6 de certs episodis
cabdals d'aquest poema i del referent a la descoberta d'America. 1~s pos-

152. En Particle anonim De Jochs Florals: Un aniversari.
153. Carteig, 76.
154. Ibid., 77, on li 6s atribuida erroniament la data de mars (a la aGazeta

de Vich)), on aparegue d'antuvi, Collell 1'havia datada del juliol).
155. Ibid., 78, 88 (notem que la carta nlm. XLV, que Collell data de junv, en

realitat deu Esser de mitjans de desembre, i que la carta XLVIII deu Esser de finals
d'octubre o de novembre).
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sible, adhue probable, que ja tractes d'esbossar-ne algun durant el bienni

precedent a la seva revelaci6 als Jocs Florals del 1865 ; tot aixd sembla no

haver estat m6s que un simple tempteig inicial, sense decidit propdsit de

continuitat.

El seu Exit en el citat certamen, i alhora la violenta reacci6 davant

el contratemps escolar d'aquella fi de curs, degueren determinar-lo, vers

el segon semestre del 1865, a lliurar-se de ple a la composici6 de Colom

i de la ullegenda dels Atlantsu. A destiu del 1867 comunica a Mila i Fon-

tanals un esborrany de cinc o sis cants del primer d'ambd6s poemes ; un

d'aquells cants contenia una primitiva i breu versi6 del text del segon

poema. Mils 1'encoratja a continuar la tasca, i en la carts que ell adresa

al mestre a darreries d'estiu o comensaments de tardor li demanava nous

consells, tot adjuntant-li una nota on probablement resumia 1'argument de

Colom - Adhuc tal volta els cants darrers que encara no devia Wnir redac-

tats -. Per la seva carta a Maria Aguil6 de 12 de desembre del mateix

any 1867, veiem que la seva tasca literaria preferent era encara la com-

posici6 de Colour, del qual poema la narraci6 de la tragedia de l'Atlantida

seguia essent an episodi.

A partir de la hivernada de 1867-68 aquella composici6 rests paralit-

zada, i L'Atldntida sorgeix com a producci6 independent ; el poeta degu6

ampliar la versi6 breu que n'havia escrit perque figures dins Colour., i pre-

sentA als Jocs Morals del 1868 1'uembri6» de L'Atlan.tida amb el tftol de

L'Espanya naixent. Sense assolir encara el desenvolupament del manus-

crit del Museu de Vic darrerament publicat, aquest embri6 devia contenir

els episodis essencials del nucli central de 1'obra. Les segilents tem-

porades de vacances (estiu i festes de Nadal de 1868 setmana de Pasqua

de 1869) degueren esser intensament aprofitades per a prosseguir la com-

posici6 ; pot datar d'aleshores la confecci6 del manuscrit vigata, que des-

pres fou revisat per Mila.

Malgrat la nova orientaci6 literaria del poeta a partir dels darrers cursos

de la seva carrera eclesiastica, la tasca de L'Atlantida continua, com tamb6

durant el curs segiient a 1'ordenaci6 sacerdotal (1870-71) i encara proba-

blement durant l'estada a Vinyoles (1871-73). Degu6 restar, en canvi,

poc menys que paralitzada d'enca que el seu estat de salut obliga mossen

Cinto a deixar 1'exercici de la carrera parroquial, i totalment suspesa

durant la primera anyada i part de la segona dels seus viatges a America.

Represa intensament vers la primavera del 1876, es beneficia molt

de la visi6 directa de 1'Atlantic i de les seves illes, aixf com de les terres

hispaniques que havien estat escenari de les llegendaries proeses d'Her-

cules. Installat definitivament a Barcelona, el poeta arrodoni la redacci6

abans i despr6s de presentar l'obra als Jocs Florals del 1877 i d'apareixer

49
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aquesta en primera edicio dins el volum d'aquell certamen, que sorti pel
juny ; Jaume Collell i Josep Balari i Jovany l'ajudaren en la revisio, se-
gurament durant aquella etapa. La del curs segiient es assenyalada per
la incorporacio del Chor d'illes gregues, per noves consultes a persones en-
teses, corn MilA i Aguilo, i per l'acurada correcci6 de les proves de l'edicio
definitiva, que veie la Hum a comensaments de tardor del 1878.

APENDIX

LLISTA DE MOTS QUE OFERIEN DUBTES, AMB OBSERVACIONS ALIENES I ALTRES

ANOTACIONS , PER A LA CORRECCIO DEI. TEXT DE aL'ATLANTIDAD (1878)

Aquesta Ilista forma part de la carpeta de papers verdaguerians designada
coin a ins. 1463 de la Biblioteca de Catalunya. Consta de dos fulls de quatre
planes, totes aprofitades ; la mida de les planes es de 210 x 132 mm.

Fl paper es semblant a 1'emprat per Verdaguer en diversos esborranys
de cap als anys 1877-80. La classe de lletra es la mateixa dels seus escrits
d'aquella epoca.

Els mots i grafies que s'hi indiquen coin a preferits solen concordar aulb
els emprats en 1'edici6 definitiva de L'Atlantida (187S) ; en canvi, alguns
dels altres es troben en el text contingut en el volum dels Jocs Florals
del 1877 (per exemple, d'acord amb el parer de Mila i Fontanals consignat
en aquesta llista, en l'edicio definitive el tftol del poema es escrit La Atlantida,
i no L'Atldntida coin en l'edicio dels Jocs Florals). D'aix6 sembla inferir-se
que la Ilista fou drecada en vistes a la preparacio de l'edicio definitiva.
Altrament, la seva no anterioritat al r87S es confirmada per les mencions que
s'hi fan de Lis Isclo d'Or de Mistral, llibre publicat aquell any.

Els nilmeros que Verdaguer escriu a continuacio de moltes paraules o
frases no corresponen a cap de les dues edicions suara citades, ni tampoc a
la de Buenos Aires, que aparegue entremig de Puna i 1'altra. Per tant, deuen
provenir de la paginacio d'un manuscrit original, o be d'un joc de proves
d'imprenlta, coin el que esmenta Ruyra.' ,Aixo darrer eni sembla el roes
probable, ates que, segons he dit, la llista sembla datar del temps en quc
hom estampava 1'edici6 definitiva.

Tots els mots i frases d'aquesta relacio devien oferir algun dubte al nostre
poeta, el qual ben sovint indica la persona a qui els va consultar ; general-
ment aquestes persones son desig.;ades amb les inicials de llurs cognoms.
Mile es citat set vegades (tres amb el cognom i quatre amb la inicial) ; en
dos casos son reproduides, o extractades, les seves observacions. La inicial A,
que trobem amb seguretat sis cops i possiblement un altre, suposo que cor-

i. Veg. supra, peg. 47.
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respon a Agui16 (el nom sencer del qual no consta mai). Collell es esmentat

una vegada amb el nom abreujat (•Colly) ; probablement se li refereix tambo

la inicial C, que apareix en dos casos. No s6 a qui correspon la N, que suit

dos cops : e potser a Pere Nanot i Renart, bon amic de mossen Cinto i intim

de Collell ? Reparem que en tota la Ilista no trobem mai la inicial de Balari

i Jovany : ;sera que havent revisat aquest professor el text de L'Atlantida

abans d'apareixer en el volum dels Jocs Morals, Verdaguer ja no hauria volgut

fer-li mes consultes en preparar la nova edici6 ?

Penso que les persones esmentades - especialment Milk i Aguilo -

degueren esser consultades sabre moltes paraules i frases on llurs inicials no

consten, potser perque llurs parers eren identics o confirmaven la solucib

que Verdaguer ja suposava preferible. Possiblement es troben en aquest cas

els nombrosos mots i frases seguits de la lletra b (=bo o be?), o molts d'ells.

Darrera dos mots - tram pela i a l envista - l'autor posa la indicacio

(vulgar'. Darrera masega posa una v : t vol dir, tambe, (vulgar' ? Darrera

rinxos, rapes (?) i malviatge posy una d : L voldria dir (dolent', en oposici6 a

la b (=+bo ?) que usa constantment ?

Ben sovint en aquesta llista resta clarament indicada la forma a adoptar,

ades perque havia estat aprovada pels consultats, ades perque el mateix poeta es

convence que era la millor. Altres cops, en canvi, no hi ha cap indicacio de

preferencia.

Bs constant en aquests fulls - tant en els mots a consultar com en els

aclariments - l'lis dels plurals femenins en -es. Recordem que abans de

1'aparici6 del Canig6, en els esborranys d'escrits verdaguerians predominen

les grafies amb -as, gairebe constantment emprades en el decenni 1861-70

i primeries del segiient. Es veu que en presencia d'un text impres, o dunes

proves d'imprenta, en que havia posat es, l'autor to punt a emprar sempre

aquesta grafia que Agui16 propugnava resoltament i vers la qual tamb€ es

decantava Mila. Adhuc es preocupava de si el mot masculi Atlas s'ha d'es-

criiure amb -as o amb -es. (Notem que L'Atlantida fou impresa amb -es, no

amb -as, ja en l'edicio dels Jocs Florals.)

Reparem la menci6, al final d'un d'aquests dos fulls, de .La Cruz, Diario,

Pag. 3501, any IS74D.

Entremig d'aquests mots i frases que li calia consultar, trobem el text

d'una nota que probablement 1'autor s'oblida de posar a la secci6 corres-

ponent del Ilibre : la referent als aiguamolls del Llenguadoc, els terrenys

recentment emergits a Sicilia i altres illes mediterranies, i a l'aixecament

recent de la de Creta, fets que deu anotar per tal de fonamentar la seva hipd-

tesi del descens del nivell del Mediterrani com a conseq iencia de 1'obertura

de l'estret de Gibraltar. En aquesta nota, que es podria incorporar a les

edicions ulteriors de L'Atlantida, els mots .La Terre' son abreujament del titol

del Ilibre d'Onesime Reclus La Terre a vol d ' oiseau.2

2. Dec al senyor Jordi Rubio la suggerencia d'aquesta identificaci6 . Entre els

Ilibres provinents de la biblioteca particular de Verdaguer avui conservats a la Bi-

blibteca de Catalunya, figura un exemplar de la tercera edici6 de La Terre a vol
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Notem, encara, que la ilista inclou diversos mots emprats per Mistral en
el Calendau2a i altres que apareixen a Lis Isclo d'Or, per a algun dels quals
Verdaguer indica aquesta font i la pagina corresponent.

Per a la paraula solratg tramet a BRrz , Masia dels amors , 46r ; i en efecte,
en aquest llibre i pagina hi ha una nota definint el solraig ( escrit aixi, i no
amb -tg) com un tauro molt feroq, propi del Mediterrani.

Al final del segon full repeteix diversos mots que ja havien estat anotats,
i sovint solucionats , mes amunt.

En la copia segiient son en cursiva els mots sobre els quals 1 ' autor tenia
dubtes, i en rodo totes les altres anotacions . Conservo les abreviatures dels
originals , les quals , com ja he indicat , crec que es poden interpretar
M=Mild; A=Aguilo; Coll, C=Collell; b= bo; d=dolent ; v=vulgar.
precedir d'asterisc (*) tot el que Verdaguer escriu amb liapis.

Rey n era Atlas, aquell qui. - *qui
persona, qui que persona.'

La Atlantida . - la, Mila. Mes literaria
en lo titol ; en lo demes pot anar de
1 altra manera . - *1', A.4

digaume que ferem , 159. - b, A.3
sajulida.

bardissa . - A. *bar.6
pus, o puig. Coll, puix . Mila; de les
dues maneres se veu en lo antich,
pero puix es poch coma.'

tremeix de cap a cap, 163. - *b.
aurea. - b M.
remor . - C. *M.
ru-

aloes.

saffis, o sdfirs.
cascada.8

cimeral , 151. - M *C.
escaula.

mellor. - i.'
condor.

*cantarella.

aspros. - Impropi
amat, per gojat.

A.

de cap entre is estels.
corn montanya de front.
bretol. - b.
estupit.

*obrintse de pit, 171.
roncadera. - b.
citisus.

aixf :

Faig

d'oiseau ( Paris 1877), el qual no pertanyia encara al poeta quan aquest drew la presentilista de mots dubtosos ; a la guarda del volum II hi ha Ia signatura d'un altre pos-
seidor , amb la data de i88o.

2 a. Verdaguer possef un exemplar de la primera edici6 de Calendau
(Aviny6 1867 ), dedicat pel poeta Joaquim Riera i Bertran ; es conserva en el fons
verdagueria de la Biblioteca de Catalunya

3. Possible lapsus, en hoc de aque , cosaD . ^ Hauria estat fet per Mila aquestaclariment ?
4. Els mots aMes literaria ... I altra manerae deuen Esser transcripci6 o resumde 1'aclariment fet per Mila. - al', AA vol dir que Aguil6 preferia emprar i 'apdstrofen aquest cas.
5. Possiblement Verdaguer dubta entre ferein i farem, i, d'acord amb Aguil6,es decants per la primera grafia.
6. IN a dir , que Aguil6 li aconsella bardissa , i llavors Verdaguer esborra lasillaba ver-, que havia escrit sota bar-.
7. Collell doncs preferia puix. L'aclariment de Mila sembla transcrit literalment.8. Suposo que el dubte era entre cascada i cascata.
9. Ls a dir, que dubtava entre inellor i millor.
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sancer, 188.

masega, 166. - V.

flotanta. - b.

sego y amoxo,10 femo. - b.

envista.
afrontar la mort. - b.

quan ja sedent" de rabic, 198. - sede-

jants.
rodalfa, 193. - alia.12

trampela mes ovellas, 173. V.

llotjes son boques de vesubi, 188. - b.

de colp bromerejava, o bru, .392. - Es

bru.
nauter y naus. - lo sonsonet.13 Es mes

d us.
chocar?

voltors, o voltons.

blasfemo, scelerat.

palanquejar.

*ribera, 140.

rapes.14 - d.

riba. - la be s torna pe.'5

roparse [ ?], retoparse, retop.
dorsals, 191. - dona 1s.16

NOTES.

Conflent y Porvendres.
escarfall, 187.
ses barres obre. - *baxa : ?].

torreja mar de roca, 144. - Mila 1 usa.

1 anyell de qui sentian farum, 201.

tiburo o tauro. - tauro.17

alosa es calandria?

floresta.
parella. - b.
brindar arosses [?]. - N.

arrebossar.

atrossar.
esboyrar . - Malmetre los sembrats

per la boyra . - b. M. y A.

disparar , 210. - desparar A.

travessar . - id. b A.

+niranda.
1 amor del meu cor.

la coma que ne vistos passar es arra-

sada, 155. - ondulacib de terreno.

vedell, 155.
sient.18
abuy?, 159, 120.
xibeca?
ribds.

floran [?], 6o.

en Jos Campos de batalla. - en to

camp."
armes feres y boga en gran capdell,

197.

escorres , 148, 64.
pactolees . - ribes.

evori.
platges.
Deus, tritons , nimfes.

mamut.
rugall, regull, 189.

mitx-dia, 129.

navilis.

10. De primer havia escrit engreixo, mot sobre el qual passel ratlla ; damunt

escrivf amoxo, seguit de la b d'aprovaci6.

11. De primer havia escrit sadolls, mot que esborrd, i al damunt posd sedent.

12. Es a dir, que dubta entre rodalia i roddlia.

13. S'adonava de la cacofonia causada per la proximitat de les dues sillabes nau.

14. Llis6 dubtosa.
r5. Per distracci6, Verdaguer enuncia a l'inrev6s aquesta llei fonetica, que

possiblement li explica Mild.
16. Verdaguer no solia emprar l'apdstrof en els seus originals, tret de quan

els destinava a la impremta.
17. Ps frequent que Verdaguer no empri 1'accent en els seus originals ; quan

els destinava a la impremta, s'hi mirava m6s.

18. Suposo que aquest mot 6s anotat en el sentit de cseients.

19. campos deu Esser una errada, per cam-ps. El dubte devia referir-se a usar

aquest mot en singular o en plural.
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randcs de mar.

canyada.

Ileixes.
agulles host penjaran llur niu, y puigs

d agulla hont feyan.21
loto, Febo.

*estirnfolides.

dcsonat [?], montanyes d aygua.
cada gambada.
deviant.

clavigcs.

Espanya, dolsa E.
Gades.

auchs, 216.

zumsades, 21S.
embranz'ida, 222.

drago, 224.
fugiren, 228.
de tres caps ay to monstre, 230.
VCSU.2'i, 250.

enhornase [ ?], 251. - Impropi.
provenza, -86.

naixents, 208.
7nont Atlas ay ni hi vols.
y is cims [ ?].
si algun d insoportable.
La Cruz Diario, p. 3501 de l'any 1874.
bramayre, bofarut. - b.
faram o feram, 124.
bloch. - b.
agarbar, 124. - Se pot usar en cert.21
a la lluyta carnfvora y faresta. - b.
ruflet. - b.
vetels aqui, 88.
rinxos. - d.
m essa, 62.

*estassa, 62. - b.
safaretx o safretx, 36.
gofat, 46. - b,22

pagesivol, 46.22

esbargir, per esbargirse, 138.
bressolctx, iS. - b.22

tauro, o tiburo.23

lladruchs ncgra tempesta. - b.
talayot. - s apropia tambe als clapers.
a llur sobre, 134.22 - b.
malviatge. - d.
7nanyoch, 56. - *b.
pelach, 56. - *b, A [ ?].
dexa to caminar pel corre, 64. - Vul-

gar. - Corn un ganguil.22
esclafit.

estafermn.

rugit. - riigitu, de rugio. *Frances.
cnasprat, 74.

coetejar.

L'antich carni roma de Bocayre a Be-
siers s encorba cap al port per evitar
les planes regades ; p. 771, La Ter-
re.24 Com25 Cicilia, moltes parts del
litoral d Italia y Grecia, Afalta,28
Rhodes, Chipre son voltades de ter-
renos27 circulars, compostos28 de ro-
gues de formacio recent. L isla de
Creta s ha alsat 20 metres a 1 epoca
actual.2°

masell. - *lepros.
apat.

carnatgc, 6o.
marbren c h.
cigne, 157. - *sisne.
esmeralda id.

20. Se sobreenten el complement tllur niuD.
2 1. Deu voler dir ten certs casosD.
22. Sobre aquests mots Verdaguer despres passa ratlla.
23. Aquest mot ja havia estat consignat mes amunt en ambdues formes.
24. Veg. supra, pag. Si.
25. L'original diu Con.
26. L'original diu ?LJanta.
27. L'original diu rerrenos.
28. L'original diu compostas.
29. Veg. supra, pag. Si.
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* llotges. - N. casal , estatges reals.

serenor.

R6ser? '
nnustia , o mustiga. - emmustehir,

mustigar.
brill.
saltivol.
llavores.
esgarip , esgaripar.

arbre cabellut.

tragar.
*conca de Palermo.

*conca Algeria.

*conca Sardenya.

atlas, o es.

costolada , 98. - Calendau, 9.

bullirnent de peixos.

aglanie,91 172. - Cal. - alsina.

s'axeno [ ?], 31 174 - s'ensorra.

la seco,31 192 . - la seca.

vello. - tota.
setvatgi.
sos rius y planes fentli. - que hi ha

a Tarrag.32
ceptre de vori.
y alades melodies los rossinyols Ii

deuen.

Les set cabrelles.

cuats [ ?] estils . - *de cabellera.

nau Ilombardejant. - d.

a l envista. - *vulgar.

la bresca de ton cos.

brosta. - *b.

dexondir, o ar. - *les dues.

.cinch [ ?] illes.

30-
31-
32.
33-
34.
35-
36.

37.
38.
39•

dun cep toria gentil.

pesols.
Gibraltar obert.33

aurifichs plagi. - No p.

aduheix un mat pronostich.

fent de pelasgich Pont.

I Atlas soberg, 137.

panna.
Llivia, o li."
solratg. - tiburo. - Briz, Masia,

p. 461.35

musica esquerdada . - tempestir [?].

basileca. - De basilic ; 31 1 ullada cla-

vantli.

festonar?

casal.

escumejant,

devora.
P• 3.

escumejar , p. 118.

renillan tas onas, 24.

Rodano.31

rugis.

puig o pus.J7

rust, o buch, 32.

trampelar.37

masega.37

*colina.

bloch , 128.37,38 - Isclo.

clapas, 128. - Isclo d or.

auro, 202. - Isclo d or.

antibaisso . - id., 30.

dalt y baix.

escalaforna.

soleyos. - id., p. 64.79
-ious.

El riu R6dan o Roine, en provensal Roze.

Aquests mots tamb6 deuen Esser trets del text original del Calendau.

Els rius i els plans del Camp de Tarragona.

Despr6s passa ratlla sobre aquests dos mots.

Es pregunta si s'ha d'escriure LLivia o Livia.

Veg. supra , pag. 52.

0 basilid (?).
Aquests mots ja havien estat consignats m6s amunt.

Despr6s passa ratlla sobre aquest mot.

La forma solcious deu Esser de Lis Isclo d'Or.
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bramadissa. sient.40 - cadira seant . Erasverus I ?],
tronad[issa]. P. 323.
zur.90 p. 66 id. tragada a nit.

JOSEP MARIA DE CASACUBERTA

Barcelona.

4o. Aquests mots deuen figurar en Lis Isclo d'Or. Per a sient, veg. pag. 53, n. IS.
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