
Verd
ag

uer 
Edici

ons



JACINT VERDAGUER

LA POMEROLA. PRIMAVERA

A cura de  
riCard TorrenTs i m. Àngels verdaguer

Verdaguer Edicions / Societat Verdaguer 
2013

Verd
ag

uer 
Edici

ons



  11 N O TA  

Aquest volum que Verdaguer Edicions posa a les mans dels lectors 
continua la Col·lecció Jacint Verdaguer. Obra Completa, iniciada 
per Eumo Editorial i la Societat Verdaguer (OCESV), n’assumeix 
els criteris i s’hi insereix dins la Sèrie B (núm. 30), que comprèn 
l’obra que el poeta deixà inèdita i/o inacabada. Altrament volem 
subratllar que editem una obra singular. Conté un poema com-
post l’any 1896, La Pomerola / Primavera, que el poeta, per raons 
desconegudes, no va publicar, però tampoc no el varen publicar 
els seus marmessors ni els investigadors successius dels papers del 
poeta. No fou fins a l’any 1995 que es va editar per primera vega-
da a partir d’un manuscrit autògraf conservat a la Biblioteca de 
Catalunya (Ricard Torrents, «Jacint Verdaguer. La Pomerola. Pri-
mera edició i estudi», aVerdaguer. Estudis i aproximacions. Pròleg de 
Joaquim Molas. Vic: Eumo, 1995, p. 373-450). Tot i que es tracta 
d’una versió en estat avançat de redacció, l’editor donava per fet 
que n’existien o n’havien existit de posteriors, però tant ell com 
altres col·legues verdagueristes consultats eren del parer que la 
seva publicació no s’havia d’ajornar més.

Al cap d’uns pocs anys aquella presumpció s’acomplí i del fons 
de manuscrits de l’AHCB, ca l’Ardiaca, M. Àngels Verdaguer va 
identificar un manuscrit del poema en estat més avançat de 
redacció i amb el títol Primavera, l’estudi i edició del qual varen 
conformar la seva tesi de llicenciatura a la Universitat de Barce-
lona, sota la direcció del professor i col·lega verdaguerista Pere 
Farrés i Arderiu (M. Àngels Verdaguer, 2000). No cal ni dir que 
l’edició del manuscrit de la Biblioteca de Catalunya hi era una 
referència constant i que tant el poema en ell mateix com nom-
broses qüestions col·laterals hi prenien nous aclariments.

Més endavant els editors de la col·lecció d’obres completes de 
l’editorial Proa incloïen La Pomerola a: Jacint Verdaguer. Poemes 
llargs. Teatre (a cura de Joaquim Molas i Isidor Cònsul. Amb la 
col·laboració de Pere Farrés, Ricard Torrents i Xosé Aviñoa. Totes 
les Obres II. Barcelona: Edicions Proa, 2003), seguint l’edició de 
Torrents, l’única impresa fins al moment. Així, si d’una banda el 
poema, després de cent anys d’existir, a la fi era incorporat a 
l’obra de Verdaguer i es feia assequible als lectors, resultava, 
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12 NOTA

d’altra banda, que això es feia en una versió que es podria quali-
ficar de provisòria o intermèdia en espera de la final.

Estant així les coses, a l’hora d’incloure aquest poema a la 
col·lecció d’Obra Completa (OCESV) calia plantejar-se la qüestió 
peremptòria de quin text s’adoptava. Els editors que signem 
aquest volum, responsables de l’edició i estudi dels dos manus-
crits del poema, després de deliberar i consultar-ho, vàrem optar 
per una proposta eclèctica, que fou assumida pel comitè d’edició. 
La proposta consisteix a donar el text dels dos manuscrits a partir 
del segon, adjuntant-hi la reproducció facsimilar de l’un i de 
l’altre, amb els comentaris i les anotacions corresponents. En 
altres paraules, el nostre propòsit és oferir tots els elements com-
positius disponibles sobre els quals ell, Verdaguer, hauria treballat 
o hauria creat de nou.

Som conscients que editem no pas un poema més del nostre 
genial autor, sinó el poema major de l’obra tardana del poeta 
català modern més important, però som també molt conscients 
que no pretenem pas suplantar-lo. Per això la nostra edició es 
presenta amb totes les cartes obertes. Des de mantenir el doble 
encapçalament, La Pomerola / Primavera, o triple, Lo Trobador, fins 
a reproduir els dos manuscrits i a desxifrar-ne les múltiples variants, 
hem intentat de respectar en tot moment els documents fins ara 
coneguts i hem evitat de fer conjectures agosarades sobre la versió 
final que hauria pres en l’«edició d’autor», la «seva».

L’experiència d’editar una obra que el seu autor no va editar 
comporta una lliçó de fidelitat i alhora un impuls de gosadia, 
l’una inseparable de l’altre. Però la millor lliçó és assistir al procés 
creatiu d’un poeta com Verdaguer. 

Si una edició a quatre mans com la present pot comportar 
algunes imperfeccions afegides a les pròpies d’aquesta feina, 
creiem també que són compensades per una més rica aproxima-
ció als textos d’acord amb aquell principi que diu que quatre ulls 
hi veuen més que dos. Els ulls del lector, però, faran bé d’adjun-
tar-hi la pròpia visió, aquella que, al capdavall, és l’única indis-
pensable per accedir al gaudi de la lectura d’un dels millors 
poemes catalans de tots els temps en la línia continuada en El 
Comte Arnau de Joan Maragall, Nabí de Josep Carner i Llàtzer el 
ressuscitat de Carles Riba.
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 NOTA 13

En tot cas, els autors d’aquesta edició no sols sentim la respon-
sabilitat d’ocupar el lloc d’un autor excels com Verdaguer, sinó 
que sentim la joia de retre-li un homenatge d’admiració perquè 
va compondre aquest poema de títol incert, però de gran bellesa 
certa. 

En conclusió, en editar l’últim gran poema de l’autor de L’At-
làntida i Canigó, sentim que és un privilegi dur a terme l’última 
fase d’una obra excepcional d’un autor excepcional, però també 
en sentim la responsabilitat. Més d’un cop ens hem preguntat si 
no era una gosadia innecessària i si no convenia renunciar a una 
operació tan agosarada. A la fi, però, ens hem decidit a intentar 
d’editar el poema en la seva penúltima fase, evitant en tot moment 
de suplantar el seu autor.

Ricard Torrents i M. Àngels Verdaguer
Vic, 15 de juliol de 2013
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  17 I N T R O D U C C I Ó  

El poema La Pomerola. Primavera no és una peça més de farciment 
numèric del corpus verdaguerià, sinó que cal comptar amb aques-
ta composició com amb un dels títols majors de la darrera època 
del poeta. Sabíem que Verdaguer, com molts «poetes de la 
poesia», es va plantejar el tema de la creació poètica en diverses 
composicions, entre les quals sobresurten «Vora la mar» i «¿Què 
és la poesia?». La Pomerola, un «cant de primavera» a la naixença 
del poeta, certifica que Verdaguer és de ple dret «poeta de la 
poesia» i un dels grans d’aquesta espècie. Coneixíem la crisi per-
sonal del Verdaguer rebel, «calumniat» i «perseguit» durant el 
bienni de 1895-1897. Aquest poema, dolorosament arrencat dels 
moments més amargs de la seva vida, en els primers mesos de 
1896, permet de descobrir les conseqüències «literàries» fondes 
de la crisi. En estudis recents s’ha descobert que Verdaguer, des-
prés de Canigó, va sentir la necessitat de modernitzar i diversificar 
la seva producció. Assajà el poema en prosa i practicà el periodis-
me literari; en poesia, provà d’aplicar solucions «modernes» al 
poema llarg, un gènere que des de la joventut havia cultivat amb 
predilecció i èxit. La Pomerola ho corrobora i ho documenta: és 
una arriscada incursió del darrer Verdaguer en el model de long 
poem que a les acaballes del segle romàntic practicaven els escrip-
tors que anomenem modernistes i prerafaelites.

Aquest poema, però, Verdaguer el deixà inèdit i no es va poder 
llegir fins a l’any 1995, quan Ricard Torrents en donà a conèixer 
la primera edició amb el títol La Pomerola, i ho féu tenint com a 
base el text de l’únic manuscrit localitzat aleshores a la Biblioteca 
de Catalunya; hi inclogué un estudi introductori i en completà la 
presentació amb la incorporació d’una poesia juvenil inèdita, 
«Rossinyolet dels boscos», de la qual el poema és una represa 
parcial.1 Torrents, a partir de diversos indicis que trobava al manus-
crit i de diferents testimonis, pressuposava encertadament l’exis-
tència d’una còpia o una versió «en net» o una versió més elabo-

1. Vegeu «Jacint Verdaguer: La Pomerola. Edició i estudi», a Verdaguer. Estudis i aproximacions 
de Ricard Torrents. Vic: Eumo, 1995, p. 371- 450. El poema d’aquesta edició es troba al manus-
crit 368/1 de la Biblioteca de Catalunya i l’anomenem ms. B per ser anterior al que editem, 
que és el darrer de què es disposa actualment.
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18 INTRODUCCIÓ

rada o acabada del poema. Una d’aquestes còpies o la còpia «més 
elaborada», potser l’última còpia que en féu el poeta, és la loca-
litzada uns anys després per M. Àngels Verdaguer a l’Arxiu Histò-
ric de la Ciutat de Barcelona.2

Deixant de banda ara les raons que devien convèncer el poeta 
de no publicar el poema, és remarcable la importància que devia 
tenir La Pomerola per a Verdaguer, si tenim en compte la quantitat 
de papers que el reporten, de manera completa o parcialment. 
Encara que la multiplicació d’esborranys i d’esmenes era una 
manera habitual de treballar del poeta, no hi ha cap altre cas, 
llevat de Colom, de no arribar al final del procés, que és l’edició. 
N’existeixen els dos manuscrits sencers ja esmentats i un extens 
conjunt d’esborranys de treball que contenen entre tots la quasi 
totalitat del poema; hi ha, a més, la recuperació ben explícita d’un 
poema juvenil, tal com testimonia l’autògraf del poema amb dos 
tipus de lletra evidents: la del Verdaguer jove dels anys 1860 i la 
dels anys 1890 amb què estan escrits tots els altres manuscrits i 
esborranys. És un poema compost l’any 1896, en un dels moments 
més crítics i alhora més inspirats del Verdaguer dels darrers anys. 
Partint de textos de joventut, escrits segurament a la masia de can 
Tona, quan se sentí «néixer poeta», el va recompondre passada 
la cinquantena, quan no se sentia altra cosa que poeta. Per diver-
ses raons, però, ni ell no el publicà ni cap dels seus successius 
editors no l’havia tret de l’oblit. Gairebé cent anys ignorat, el 1995 
s’incorporà de ple a l’obra poètica verdagueriana i de llavors ençà 
hi ocupa el lloc destacat que li correspon.3 

La Pomerola ha començat tot just de tenir la recepció crítica 
que es mereix, tant pel que representa en la biografia de Verda-
guer durant els anys més conflictius de la seva vida de capellà 
suspès a divinis, d’alt càrrec de confiança reprovat del marquès 
de Comillas i d’escriptor d’èxit caigut en sospita d’alienat, com 
pel que afegeix de nou i de més valuós a la seva obra literària. 
Tanmateix, no falten aportacions crítiques, entre les quals desta-

2. L’any 2000 es va llegir a la Universitat de Barcelona la tesina de llicenciatura titulada 
«Primavera de Jacint Verdaguer: estudi i edició» de M. Àngels Verdaguer, dirigida pel  
Dr. Pere Farrés Arderiu. L’edició era feta a partir del segon i darrer manuscrit conegut del 
poema (ms. A).

3. Evidentment es va incorporar amb posterioritat, seguint l’edició de 1995, al volum II 
de Totes les obres (Poemes llargs. Teatre). Barcelona: Proa, 2003, p. 1347-1362.
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 INTRODUCCIÓ 19

ca la de Joaquim Molas, que encaixa el poema en el procés crea-
tiu del poeta i en el moviment literari coetani.4

Altrament, el poema planteja una qüestió col·lateral i ben 
interessant: la participació de Verdaguer als Jocs Florals de Bar-
celona l’any 1896. Fou justament amb aquest poema que hi 
participà i que no hi fou premiat. Deixem per més endavant la 
qüestió, però avancem que no disposem de l’original presentat 
als Jocs i que a la llista de composicions rebudes pel consistori hi 
figura no pas amb el títol que ha acabat imposant-se de La Pomero-
la sinó amb el títol de Primavera, que considerem secundari. De 
fet, al manuscrit, el títol Primavera no és autògraf de Verdaguer. 
I tot i que aquest fet no sigui una raó conclusiva, Primavera sem-
bla un títol secundari i potser més del gust dels receptors dels 
originals presentats al certamen. 

* * *

Després d’haver passat prop d’un segle en un oblit més o menys 
absolut entre els papers de Verdaguer, en pocs anys han aparegut 
dos manuscrits complets del poema La Pomerola, ja publicat, o 
Primavera. No va acompanyat de cap més composició, sinó que es 
tracta d’un plec solt cosit com a unitat. Aquest fet provoca que 
quedi més difuminada, en certa manera, la possibilitat que es 
tracti de la peça més important d’un volum projectat pel poeta 
amb un títol, prou significatiu del moment que vivia Verdaguer i 
bastant aclaridor del contingut dels poemes que en podien for-
mar part, Lo trobador. Espines. No sabem realment si Verdaguer 
havia pensat en un llibre amb aquesta designació o si es tracta 
senzillament de dos títols corresponents a dues peces del recull 
(La Pomerola i La corona d’espines). La unitat del nou manuscrit del 
poema es pot entendre en un doble sentit: Verdaguer l’havia 
preparat tot extraient-lo del manuscrit que fins ara coneixíem 
—com va fer amb altres composicions que incorporà en algun 

4. Vegeu Joaquim molas, «Sobre la poètica de Verdaguer». Anuari Verdaguer 2002, núm. 11, 
p. 25-43. Molas també introdueix La Pomerola a «Verdaguer: vida i obra», revisió del capítol 
dedicat a Verdaguer de la Història de la literatura catalana d’Ariel (vol. VII, 1986, p. 223-289). 
Tant el primer estudi com aquesta revisió de la vida i obra de Verdaguer es troben a Llegir Ver-
daguer (Barcelona: PAM, 2013).
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20 INTRODUCCIÓ

llibre d’aquells anys noranta o en d’altres que deixà gairebé 
enllestits— i reelaborant-lo a part, un cop copiat en «net» en 
aquest nou original, o bé 1) per participar en algun certamen 
poètic un cop l’hagués fet copiar per altra mà, o bé 2) per a por-
tar-lo a impremta com a poema aïllat en un volum solt. 

No obstant això, per les característiques del poema podia haver 
trobat el seu lloc a diferents llibres que Verdaguer publicà o dei-
xà preparats per a la publicació els últims anys de la seva vida. 
Podríem conjecturar, per exemple, que Primavera podia haver 
estat incorporat a Aires del Montseny (1901), un volum miscel·lani 
i unitari alhora, amb composicions de diverses dates, però també 
de la mateixa època que Primavera, i de temàtica semblant. Podria 
donar-ne fe, ni que sigui com a hipòtesi, una llista de poemes 
autògrafa de Verdaguer que es troba entre els papers solts del 
manuscrit 382/4 (plec 21) de la Biblioteca de Catalunya, on es pot 
llegir 15 Primavera R. a l’índex d’Ayres de M.; Verdaguer hi apunta 
uns títols de poemes i en algun cas afegeix un número d’ordre i 
una inicial que pot ser R. o C. (folis 47r-48v). Es tracta d’una sèrie 
provisional de títols, de possibles poemes per formar part del llibre 
—Primavera ja no apareix a la llista manuscrita quasi definitiva que 
es conserva a l’Arxiu Històric—, ja que també hi són anotats poe-
mes que restaren inèdits en vida de Verdaguer i introduïts més 
tard en llibres pòstums; però, tot i això, sembla que Verdaguer 
pensà en algun moment a integrar el poema, suposant que es 
tracti del nostre poema, dins el llibre. També podria haver estat 
inclòs al volum Al Cel: llibre gestat a partir de 1896, on es veu el 
distanciament respecte del cas personal i un retrobament del 
paper del poeta amb les al·lusions constants al cel com a prima-
vera eterna, un poeta que pren l’arpa per cantar l’esperança del 
cel; observem que a Primavera hi podem llegir: «S’és aterrat mon 
santuari ombrívol / i solament me resta lo cel blau [...] direu: 
deu ser lo trobador que canta / l’eterna primavera al començar». 
En poemes del llibre Al Cel trobem imatges semblants a les del 
cant III del poema, per exemple en descriure l’arbre de Jesús (el 
cel) en «Cant de l’esposa». Tot i aquestes especulacions, una cosa 
és certa: el poema La Pomerola. Primavera quedà inèdit. Potser hi 
intervingueren escrúpols diversos del poeta o altres circumstàn-
cies. No ho sabem.
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 INTRODUCCIÓ 21

L’edició del manuscrit de l’AHCB ens ha permès de veure que, 
malgrat trobar-nos davant de l’últim, en el temps, original del 
poema, hi manca encara la revisió final de Verdaguer, en aspectes 
mètrics sobretot. Tot i això, hem pogut establir el poema sense 
dificultats perquè presenta un estadi de redacció «quasi» última. 
Les diferències d’estat dels dos manuscrits així ho han demostrat: 
no hi hem trobat al de l’Arxiu Històric ni «dislocacions» estra-
nyes, ni «còpies de transvasament», ni «grafies apressades», ni 
ratlles verticals ni numeració d’estrofes com trobem al de la 
Biblioteca de Catalunya, encara que —d’acord amb el mètode de 
treball propi de Verdaguer des de jove, que hem pogut anar res-
seguint tant als manuscrits complets com als successius esborranys 
que s’han conservat del poema— hi veiem correccions i esmenes, 
interlineades, versions successives de versos o mots. Hi hem pogut 
observar com els canvis i les addicions no es poden considerar 
tan sols retocs de perfeccionament i no són de cap manera gra-
tuïts, sinó que responen a la voluntat de donar més cohesió  
al text de les diverses seccions i de donar claredat i coherència al 
missatge que vol transmetre: el trobador vell i cansat recorda i 
s’acomiada de la seva joventut, identificada amb la primavera, on 
nasqué com a poeta. Les seccions o cants centrals, que tenen com 
a motiu la primavera i el seu esclat, justifiquen l’acceptació del 
nou títol, Primavera, i el nou lema, Oh primavera, gioventù dell’anno 
/ gioventù, primavera della vita! (que sembla fet a mida per al poe-
ma a partir de la inclusió del vers 20 del darrer cant), sense des-
cartar la possibilitat que, amb posterioritat a l’any 1896, Verda-
guer preferís el títol i lema que escrigué de la seva mà, amb lletra 
bastant tardana, a la contracoberta de l’altre manuscrit, o sigui 
La Pomerola i el lema francès de Victor de Laprade.

Ens queda valorar també la unitat que s’observa en tota l’obra 
de Jacint Verdaguer. Des de la maduresa, rememora la infantesa, 
el paradís perdut de la innocència, reconstrueix elegíacament 
aquell món, es reafirma com a poeta i recrea la seva pròpia vida 
en la poesia, com ja havia fet de ben jove. Hem de tenir en comp-
te, sobretot, l’operació que realitza recuperant temes i motius de 
joventut —recordem el tema de Colom rescatat pel poeta dels 
anys noranta o el tema de la poesia omnipresent a la seva obra 
des de les proses juvenils fins al tractament que rep a «¿Què és la 
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22 INTRODUCCIÓ

poesia?» d’Aires del Montseny o a «L’arpa» i «Vora la mar» de Flors 
del Calvari— i l’operació que fa a La Pomerola. Primavera i que va 
més enllà del que s’havia observat fins ara, reprenent i introduint 
en el poema de maduresa aquell que escrigué als anys seixanta.

Hem de plantejar-nos, finalment, la problemàtica de la partici-
pació de Verdaguer als Jocs Florals de 1896, que ha rebut, creiem, 
nous aires i on hem aportat algun altre indici novedós. Ens han 
quedat punts per indagar com la possible existència del manuscrit 
d’altra mà, que sembla que envià als Jocs, entre els papers de Justí 
Pepratx a Perpinyà. I, fins i tot, en el terreny de les peripècies dels 
diversos papers i còpies que llegà Verdaguer d’aquest poema, hem 
pogut només mostrar-ne un possible camí: des de Ramon Turró i 
Josep Pijoan, fins a Joan Baptista Batlle i Josep Serra i Graupera; 
però, continuem fent-nos preguntes, entre altres qüestions, sobre 
l’intent de publicar-lo pòstumament a Pèl & Ploma o a L’Avenç i 
sobre l’existència d’una segona llibreta, a part de la localitzada a 
la Biblioteca de Catalunya.

Amb aquesta pregunta final tanquem la introducció a una 
edició de La Pomerola que, a desgrat de reiteracions i fins i tot 
d’alguna vacil·lació, no pretén sinó fer una aportació més a la 
complexa història de l’obra de Verdaguer i estimular la lectura 
d’un poema de recepció difícil alhora que enriquidora.
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