
Àngel Guimerà 

 

Vida 

ÀNGEL GUIMERÀ i JORGE nasqué a Santa Cruz de Tenerife 
el 1845 i morí a Barcelona el 1924. Fill de pare català i mare 
canària, visqué els primers anys a les Canàries. El 1853 es 
traslladà al poble patern del Vendrell, on residí durant els 
anys d'infantesa. Estudià després a Barcelona. Començà la 
seva vida literària en castellà, però ben aviat es féu 
conèixer pels seus articles catalans apareguts a "La Jove 
Catalunya". El 1871 fou un dels fundadors del setmanari "La 
Renaixença" que, posteriorment, una vegada convertit en 
diari, dirigí. El 1875 obtingué un accèssit als Jocs Florals amb 
el seu poema Indíbil i Mandoni; dos anys després, guanyà 
alhora els tres premis ordinaris del certamen (la flor natural, 
la viola i l'englantina) i fou, en conseqüència, nomenat 
Mestre en Gai Saber. El 1879 estrenà Gal·la Placídia, la seva 

primera obra dramàtica, que fou l’inici d'una llarga carrera teatral que el convertí en el 
millor dramaturg català del segle XIX. 

El 1911 entrà com a membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans. A part, participà en 
primera fila en la vida política del país. 

De tota manera, la seva obra poètica —la més important del segle XIX després de la de 
Verdaguer— i dramàtica el situa entre els creadors més grans de la Catalunya de la 
passada centúria.  

Obra  

Poesia 

El tret més característic de la seva producció poètica és el caràcter argumental, narratiu; 
és a dir, es tracta d'una poesia que explica fets, que no és abstracta. En efecte, la poesia 
catalana de la segona meitat del segle XIX i de les primeres dècades del XX se singularitza 
precisament pel seu caràcter narratiu, mentre que la poesia europea coetània només té 
aquest caràcter excepcionalment.  

La poesia guimeraniana fou publicada en general en revistes i periòdics, i recollida més 
tard en antologies: Poesies (1887), amb pròleg de Josep Yxart, i Segon llibre de poesies 
(1920), amb pròleg de Lluís Via.  

La seva producció poètica és extensa, de temàtica i to variats (història, religió, personals, 
de costums, civils, polítics...). 



Teatre 

Quan començà a escriure teatre —tenia 34 anys—, Guimerà ja era un poeta famós. I de 
la mateixa manera que en poesia seguí el model romàntic, en teatre s'adscrigué a la 
mateixa estètica. Malgrat el seu romanticisme, Guimerà és un renovador. La seva és una 
renovació feta des de dins del Romanticisme, especialment important en l'aspecte 
formal. Adoptà el vers decasíl·lab, que li permeté una riquesa de ritme i una varietat de 
recursos expressius superior al del vers heptasíl·lab. La seva producció dramàtica, d'acord 
amb Xavier Fàbregas, es divideix en quatre etapes: 

 Tragèdia romàntica S'inicià amb l'estrena de Gal·la Placídia (1879). Es tracta d'un 
grup de tragèdies que constitueix la part més romàntica de la seva producció: 
recreació d'ambients passats, medievalisme, tractament subjectiu de la història —
que es converteix en llegenda— i gran relleu dels personatges. Guimerà se'ns 
mostra influït sobretot per Víctor Hugo, i també per Shakespeare i el drama històric 
català contemporani. Les tragèdies, de construcció barroca, es ressenten d'una 
certa acumulació d'elements sobre la trama central, tret de Mar i cel, la millor obra 
del període. 

 Drama realista. És l'etapa de màxima plenitud de l'autor. A més, començarà a usar 
la prosa. El moment de més plenitud creadora el constitueix la trilogia formada per 
Maria Rosa (1894), Terra baixa (1897) i La filla del mar (1900). Són tres obres 
construïdes amb una tècnica similar. Després d'exposar un plantejament, cada una 
es condensa fins a arribar en el tercer acte a l'explosió dels conflictes acumulats. Els 
herois encarnen en unes passions individuals tot un seguit de violències col·lectives, 
que després del tercer acte provoquen inexorablement la mort d'un dels 
personatges en pugna (dos a La filla del mar).  

 Vacil·lacions: els intents modernistes A partir de 1900, Guimerà entrà en una etapa 
de vacil·lacions. Amb l'estrena de Arran de terra (1901) abandonà la seva síntesi de 
realisme i romanticisme i assajà el drama burgès. Totes les obres d'aquest període 
responen a una recerca obsessionant de noves formes. Així, tornà a provar la 
tragèdia romàntica i el drama realista; escriví un melodrama (L'Eloi, 1906) i diverses 
peces influïdes pel Modernisme, tant pel de caire naturalista (L'aranya, 1906) com 
pel simbolista (La santa espina, 1907; La reina vella, 1908 o La reina Jove, 1911). 

 Retorn als orígens Entre 1911 i 1917 no estrenà cap obra nova. A partir de Jesús que 
torna (1917), presentà alguns textos nous, com Indíbil i Mandoni (1917) o L'ànima és 
meva (1920), que no aporten cap novetat.  

Condicionaments i aspectes del teatre de Guimerà 

L'obra guimeraniana té un seguit de constants que revelen les més fondes preocupacions 
de l'autor i que, al capdavall, constitueixen la seva peculiar visió del món. Aquestes 
preocupacions, com ha demostrat el crític Xavier Fàbregas, sorgeixen de les vicissituds 



biogràfiques de Guimerà, el qual les ha traspassades als personatges de les seves obres. 
Tres són els fets fonamentals:  

La seva qualitat de fill "natural".— Els seus pares no es casaren per l'Església fins que ell 
hagué nascut. Això l'obsessionà fins al límit de falsejar la data del seu naixement. Molts 
dels seus personatges tenen la taca d'haver nascut d'una manera que les convencions 
socials consideren irregular: la Marta de Terra baixa, Àgata de La filla del mar i tants 
d'altres.  

La seva qualitat de pervingut.— Ell hagué d'aprendre el català als vuit anys, quan vingué 
de les Canàries. Això el portà a accentuar la seva catalanitat, no sols en l'obra literària, 
sinó en tota la seva ideologia. Es creà així un "complex de mestissatge" (era fill de mare 
canària), que resta ben explícit en els seus drames: Saïd, a Mar i cel, fill d'un moro i una 
cristiana, es troba lligat a dos mons enfrontats, les tensions entre els quals provoquen la 
seva tragèdia.  

El seu fracàs amorós en l’adolescència.— Això el marcà tan profundament, que sembla 
que després no tornà a intentar cap més relació amorosa. Aleshores, volcà tota la seva 
estimació en la seva mare i realitzà tota una idealització de la dona com a mare. 
Precisament els seus personatges més ben caracteritzats, els de més intensitat dramàtica, 
són els femenins.  

Però si bé tots aquests sentiments donen un caràcter d'autenticitat que només se sol 
trobar en els creadors més importants, hi ha molts aspectes de la seva dramatúrgia que 
no es poden explicar psicològicament. Guimerà té una concepció del món que parteix 
de la bondat natural de l'home i de l'efecte corruptor de la civilització. D'aquí que sigui 
difícil de trobar personatges intrínsecament malvats en el seu teatre, i que més aviat 
presenti personatges equivocats que mereixen més compassió que càstig.  
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