
PERE FARRES

PROJECTE D'EDICI6 CRfTICA
DE L'OBRA COMPLETA DE VERDAGUER

La conveniencia d'una edicio realment completa de l'obra de Jacint
Verdaguer, alhora rigorosa i util tant per al lector normal com per a l'estu-
dios del poeta, ja fa temps que s'havia imposat a alguns estudiosos verda-
guerians relacionats amb el mon editorial. Les edicions de que horn disposa
actualment , a mes de set incompletes , no son actualitzades ni fetes amb els
criteris rigorosos que un classic del segle xix requereix , inconvenients dels
quals s'han ressentit les edicions de divulgacio de les obres mes difoses de
Verdaguer. De fa temps, doncs, que s'imposava la idea d'endegar un projecte
serios d'edicio critica de tota I'obra del poeta de Folgueroles.

L'avinentesa de ]a represa de l'interes per Verdaguer que s'aprecia els
darters anys i I'aparicio de nous estudiosos de la seva obra permetien de
creure en la viabilitat d'un projecte corn aquest. Aixf doncs, una de les con-
clusions mes palpables del Colloqui sobre Verdaguer que se celebra a Vic
1'abril de 1986 urgia aquesta tasca. I alguns organitzadors d'aquell Colloqui,
juntament amb l'editorial EUMO, iniciaren immediatament els estudis perti-
nents per donar cos al projecte . Aixf , es constituf un consell d'edicio format
per Joaquim Molas, Ricard Torrents, Segimon Serrallonga, Ramon Pinyol
i Torrens, Pere Farres i, com a secretari, Josep Pare.

S'han fixat els criteris d'edicio i s'han establert els tftols a editar. L'objec-
tiu es de donar uns textos fidels tant al lector corn al filoleg. Per aixo, hom
partira com a text base de la darrera edicio del fibre o poema controlada per
Verdaguer i, a partir d'aquesta , s'establira 1'aparat de variants ( negatiu),
que tindra en compte el manuscrit definitiu , si existeix , i les edicions en
llibre o revista anteriors a la basica . Quant a 1'obra inedita , es partira del
manuscrit definitiu, si n'hi ha; si no es aixi, es resoldra scgons els materials
disponibles . Els textos es donaran amb ortografia i puntuacio regularitzades;
es respectaran , doncs, tots els altre trets ( fonetics , morfologics , sintactics
i lexics ). Pel que fa als esborranys de treball -molt nombrosos en el cas
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de Verdaguer-, nomes es tindran en compte els mes significatius , que reran

estudiats en apendix o a les notes. Aquestes seran d'un sol tipus i donaran

tota la informacio possible sobre els aspectes historics, linguistics, de fonts,

etc. Els poemes aniran precedits d'una introduccio, que contindra, sempre

que sigui possible, les circumstancies de composicio, les fonts literaries gene-

rals, comentari literati, descripcio dels manuscrits, edicions i esquerna metric,

a mes, es clar, d'una introduccio general a cada volum.'

Es previst d'editar 1'obra publicada en vida de Verdaguer, la que deixa

practicament acabada i es publics postumament, l'obra inedita o nomes publi-

cada fins ara parcialment i les traduccions. D'acord amb aquesta classificacio,

poden concretar-se els titols de la colleccio en el segi ents:

a) Dos martirs de ma patria
L'Atlantida
Idillis i cants mistics
Montserrat
Caritat
Canigo
Lo somni de Sant Joan
Excursions i viatges
Patria
Dietari d 'un pelegri a Terra Santa
Cantics
Jesus infant
Veus del bon pastor
Roser de tot l'any
Sant Francesc
Flors del Calvari
En defensa prdpia
Santa Eulalia
Aires del Montseny
Flors de Maria

b) Eucaristiques

Al Cel

Perles del Llibre d'Amic i Amat
Brins d'espigol
Rondalles

1. Per a mes detalls, vid . la ponencia Per a una edicio critica de les Obres

completes de Jacint Verdaguer , dins Anuari Verdaguer 1987 ( Vic, Eumo, 1988).
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c) Colon:
L'Atlantida (Manuscrit de Vic)

Poesia diversa de joventut
Prosa diversa de joventut
Poesia diversa de maduresa
Prosa diversa de maduresa (literaria, epistolari, folklore, apunts

de viatge, exorcismes... ).

d) Traduccions.

Aquests titols -alguns dels quals es previst que ocupin mes d'un vo-

lum- seran encarregats a especialistes per tal que preparin l'edieio d'acord

amb els criteris fixats. is previst que el primer a apareixer sigui Patric i cs

calcula que anualment s'editaran d'un a tres volums.

Atesa l'envergadura del projecte i la significacio que Verdaguer to per

a la cultura cata]ana, l'editorial EUMO i el consell d'edicio plantejaren la

iniciativa a ]a Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya i amb-

dues parts arribaren a un acord, mitjancant un conveni signat el 30 de setem-

bre de 1987 segons el qual la Conselleria es fara carrec dels costos literaris

de l'edicio.




