
5. Jacint Verdaguer 
 
Vida 
 
Jacint Verdaguer va néixer a Folgueroles l’any 1845. 
Fill d’una família pagesa amb pocs recursos, estudià 
al Seminari de Vic. Aviat destacà com a poeta i el 
1865 participà per primera vegada als Jocs Florals. El 
1870 fou ordenat sacerdot. 
 
Navegà durant dos anys per l’Atlàntic i d’aquesta 
experiència redactà el seu llarg poema èpic 
L’Atlàntida. A partir dels anys 80 també col·laborà 
activament en campanyes polítiques. 
 
Pels volts del 1886, Verdaguer patí un trasbals 
espiritual que el menà a assistir els marginats i els 
pobres i a practicar qualque exorcisme, la qual 
cosa l’enfrontà amb la jerarquia eclesiàstica i la 
societat més conservadora de l’època. Durant dos 
anys fou reclòs (per demència) i el 1895 li retiraren 
les llicències sacerdotals. Això el va fer caure en una 
gran depressió moral i espiritual però el 1898 pogué 
tornar a dir missa. No obstant això, es guanyà la 
fama entre el poble, el qual acudí 
multitudinàriament al seu enterrament el 1902. 
 

 

 
Obra 
 
Verdaguer va ser sobretot poeta, però també un excel·lent prosista. Podem dividir la seva 
obra en tres períodes ben definits: 
 

1. 1860-1877: Escriu molta poesia religiosa i redacta L’Atlàntida, premiada als Jocs 
Florals de 1877. 

2. 1877-1886: Període de gran activitat literària que culmina amb la publicació del 
seu segon gran poema èpic, Canigó. 

3. 1886-1902: En aquesta època de tensions i lluita contra els enemics, es dedica a 
repetir les actituds de les etapes anteriors. 

 
Com a bon coneixedor de la llengua llatina i dels grans clàssics, estava ben preparat per 
dur a terme una tasca poètica de primera línia. A més, consolidà la seva formació 
gràcies als contactes amb M. Aguiló i M. Milà i Fontanals, que el dotaren d’un sentit crític 
indispensable per triar els models a seguir. De tots aquests coneixements en són una 
mostra la poesia verdagueriana.  
 
Així doncs, la poesia de Verdaguer es basa en els factors següents: 
 

- Sense tenir una tradició literària culta per a la seva tasca creativa, basteix una 
obra molt sòlida, una retòrica molt personal, que serveix de base per als poetes i 
prosistes posteriors. 



- Arriba a l’ànima del poble, ja que poemes com “Virolai” o “L’emigrant” arriben 
a ser molt coneguts. 

- Dona ressó a la nostra llengua gràcies al fet que algunes obres foren traduïdes 
(castellà, portuguès, francès, occità, anglès, alemany, italià...). Temes cabdals: 
Catalunya i Déu (Pàtria i Fe, en llenguatge dels Jocs Florals). 

 
Poesia èpica 
 
 L’Atlàntida (1877) és un poema format per 10 cants, una introducció i una conclusió, 
que narra l’enfonsament del continent dels atlants. En la introducció se’ns narra com 
Colom, encara jove, després d’un naufragi arriba a les costes peninsulars i un ermità li 
conta la història de l’enfonsament. Aquesta narració ocupa els deu cants. La conclusió 
del poema inclou el pressentiment de Colom de la futura descoberta d’Amèrica.  
 
Els personatges són descrits amb molta artificiositat, de vegades ofegats entre tantes 
descripcions catastrofistes. Els elements mitològics són extrets de diverses tradicions 
combinades (grega, bíblica, egípcia...). A nivell formal, s’hi reflecteix la influència de 
Víctor Hugo (vers alexandrí i decasíl·lab èpic). 
 
 Canigó (1886) és un poema èpic que consta de dotze cants i un epíleg, el qual és 
l’origen del poema (un diàleg entre dos campanars). Com que el Romanticisme havia 
despertat un gran interès per l’edat mitjana, i prenent com a base catalanitat, religiositat 
i natura, el poema narra la història de Gentil, fill de Tallaferro, que lluita amb el seu oncle 
Guifré contra els sarraïns. Però Gentil abandona la lluita seduït pel món fantasiós de 
Canigó. S’enamora de Flordeneu, una fada que l’acompanya pels Pirineus. Per això, 
Guifré mata el seu nebot, per haver-lo traït però es penedeix i, seguint el consell del seu 
germà, l’abat Oliba, funda un monestir. 
 
En aquesta obra tot el que succeeix és més humà i realista. Narrativament parlant, és 
complicat perquè Verdaguer al llarg del tema central va afegint-hi contes de tradició 
popular, llegendes o passat històric. La protagonista és la natura, descrita amb gran 
riquesa i detall. El desenllaç és típicament cristià: Déu venç els ambients pagans (fades) i 
santifica la muntanya.  
 

 
 



Prosa 
 
A part d’un gran poeta, Verdaguer va ser un excel·lent prosista. La seva prosa és rica, 
variada, precisa, funcional, correcta i expressiva, la qual donà solidesa a la llengua 
catalana moderna. 
 
Destaquen Excursions i viatges (recull d’excursions pels Pirineus), Dietari d’un pelegrí a 
Terra Santa, En defensa pròpia (recull d’articles apareguts en la premsa barcelonina i 
Rondalles(aplec de llegendes, adagis i rondalles). 
 
 


