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La relació entre Jacint Verdaguer i Frederic Mistral es va iniciar arran dels 
Jocs Florals de Barcelona de 1868, als quals assitiren com a convidats una 
colla de felibres encapcalats pel poeta de Mallaria.' Verdaguer va participar en 
aquell certamen amb YEspanya naixent,* antecedent de L'Atlantida, que no 
fou premiat i ni tan sols esmentat pel jurat. Aixo no obstant, el poeta baixi a 
Barcelona a la festa dels Jocs, forca molest pel seu fracas, per6 amb la intenció 
de veure el seu admirat MistraL3 L'endemi de la festa, en una recepció en 
honor dels forasters que se celebra a l'Ateneu, Mossen Cinto fou presentat a 
Mistral per Víctor Balag~er.~ Collell, en un article de 1930, rememorava així 
l'escena: <<Véurel ab sa indumentaria característica &estudiant-pages ab sa 
barretina, en Balaguer, y presentar10 a n'en Mistral, fou cosa d'un moment que 
feya l'efecte de una escena preparada. Y no ho era pas. En Balaguer 10 presenta 
a Mistral com un pagts autbntich de la Plana de Vich que feya versos; y 
aleshores el gran capoulié li tocl'l front dientli: Verdaguier ilfaut Ctrefier; y no 
veyenthi en aquell minyó no mes que un humil xafaterrossos, li va dir que "no 
havia de fer cas de la lluminaria de la gran ciutat, y que li parlaria més al cor la 
llumeneta de la lllntia de la iglesia de son poble". Quan després tomant cap a 
la casa dels Srs. de Picó (Portaferrissa) volguí portar10 alla pels volts de la 
Catedral pera que se revingués de la forta emoció rebuda, ell me deya que li 
semblava que en Mistral l'havía renyat. D'aixo vingué aquella dita del Tu 
Marcellus eris, y se'n toma content y més animós que may a les aules del Semi- 
nari& 

El relat de Collell ve a aclarir un dels aspectes del primer encontre entre 
els dos poetes que la tradició ha convertit en un error reiteradament repetit 
en les biografies de Verdaguer: el del famós Tu Marcellus eris!, la salutació 
proEtica que suposadament hauria pronunciat Mistral. En la versió que ara 
dóna Collell -que no coincideix amb la que havia donat en ocasions ante- 
riors en parlar d'aquella trobada- es clarifica que els mots mistralians foren 
uns altres. De fet, tota l'escena pintada per Collell en el text citat suara té un 
aire molt més versemblant que no pas la de l'Epistola biograjka, que fou un 
dels orígens del topic. Pero el primer responsable de l'error fou Menéndez 
Pelayo en I'article on comenta l'aparició de la segona edició de L 'Atlantida. 
El polígraf de Santander confon l'aparició de Verdaguer en el moment de 
recollir els premis de 1865 amb la presentació del nostre poeta a Mistral a 



i'Ateneu Barcelones el 1868: iNistrallo ha referido en la carta con que felicito 
a Verdaguer. Era en unos juegos florales; 10s poetas mas ilustres de Cataluña y 
de Provenza estaban alli congregados; presentdse en el magn@co salón de la 
Lonja un joven estudiante del Llano de Vich, que ostentaba aun en su cabeza 
la morada barretina y leyó unos versos que entusiasmaron al concurso. Tu 
Marcellus eris, parecian decir todos, y no era el ultimo entre ellos el autor de 
Mireya y de Calendau.n8 La confusió de Menéndez la recollí el vigata Fran- 
cesc Rierola, responsable de la primera biografia del poeta de Folgueroles, 
publicada el 1886, on recrea l'escena de l'encontre amb aquests termes: i<Yo 
no sé 10 que veria Mistral en las poesias del joven estudiante, no sé qué súbito 
rayo de Iuz fulguró en la mente del gran poeta, que lleno de entusiasmo mien- 
tras estrechaba la mano del joven en un arranque de calurosa inspiración le 
dirigió estas palabras: <<-Tu Marcellus eris!>> Tu eres la esperanza de la 
poesia que renace. Mistral tenia ruzón (...)w.9 Per més visió profetica que 
tingués Mistral i per més que Verdaguer li fos presentat com a un jove valor, 
costa de creure que dediqués tan elogioses paraules a un poeta que havia 
guanyat només premis secundaris en els Jocs de 1865 i 1866, que havia 
fracassat en els de 1868 -l'any de l'encontre-, que no tenia cap obra publi- 
cada i que, per més simpaties que despertés, el seu futur com a literat no 
deixava de ser aleshores una incdgnita. Cal recordar que la sentkncia llatina, 
que prové de YEneida (cant VI, v. 883), significa en i'obra de Virgili <<prome- 
sa que no es realitzaran, per6 que el seu sentit fou reconvertit per Lamartine 
quan la usa per consagrar Mistral com a gran poeta en comentar l'aparició de 
Mir2io. l0 I Mistral -actuant com a nou Lamartine- l'aplica a Verdaguer 
arran de la publicació de L'Atlantida, en una carta del 18 de juliol de 1877 
-la primera que coneixem de l'epistolari entre ambdós, escrita com a res- 
posta a la tramesa de L 'Atlantida per part de Verdaguer-, que fou amplia- 
ment divulgada per la premsa i que el poeta de Folgueroles introduí en el 
proleg de la segona edició de la seva epopeia el 1878." De la mala interpreta- 
ció del context on es troba la frase, en sorgí i'ús abusiu que en van fer els 
primers bibgrafs de Verdaguer i alguns comentaristes de la seva obra i que ha 
arribat fins avui. 

Des d'aquell encontre de 1868 fins a l'aparició de L'Atlantida -que, 
recordem, Verdaguer va trametre a Mistral i va motivar la carta suara es- 
mentada- no ens consta que hi hagués cap relació epistolar o personal 
entre els dos escriptors. Perd a partir de 1877, s'inicii una relació que ja no 
es trencaria fins a la mort de Verdaguer i de la qual en són bon testimoni les 
cartes de Mistral ja publicades a 1'Epistolari de Jacint Verdaguer i les set 
que ara donem a conkixer. El poeta de Mallana va actuar com a propagan- 
dista de Verdaguer a Franca i a ell deu el poeta catala bona part de la 
favorable recepció que alla va tenir la seva obra.12 D'altra banda, quant a la 
influkncia directa de l'obra de Mistral en la producció de Verdaguer, és 
sabut que l'única font mistraliana directa d'un poema de Verdaguer és la de 
la jovenívola Amors d'en Jordi i nu Guideta (publicat postumament), tot i 
que s'ha dit, per6 no estudiat, que hi podria haver influbcies en la poesia 



juvenil (en bona part encara inbdita) i Manuel de Montoliu cregué trobar- 
ne alguna en el Canigó. l3  

L'any 1884, en ocasió de passar Verdaguer per Pans en el seu llarg periple 
europeu d'aquell any, es retroba amb Mistral. Aquell encontre fou molt 
plaent a Mossbn Cinto, que ens n'ha deixat una llarga i viva relació en el 
dietari d'aquella excursió, publicada a Excursions i viatges (anotació del 5 de 
juny). En ella, a banda de recordar la trobada de Barcelona de 1868 -i sense 
esmentar-hi per res el Tu Marcellus eris!-, mostra la seva admiració per 
Mistral, en destaca les qualitats i fa palbs el seu agrayment. En aquest encon- 
tre I'autor de Nerto li devia fer conbixer la resposta positiva a la demanda de 
Verdaguer, de traduir aquesta obra, que li havia fet en la carta del 10 de maig 
de 1884 -la núm. 3 de les que publiquem-, la resposta de la qual no va 
poder llegir fins que no retorna a Barcelona.14 La traducció, en prosa, apare- 
gué a principis de juny de 188515 i es troba envoltada d'alguns problemes. 
Deixant a banda el fet que sembla que hi va haver un intent de fer una edició 
bilingüe catala-ca~tella,'~ roman sense esclarir si la tasca fou realitzada per 
Verdaguer sol o bé ho fou en col~laboració amb el seu cosí Narcís Verdaguer i 
Callis, el nom del qual no surt esmentat en la publicació ni hi ha cap referbn- 
cia sobre el particular en l'epistolari verdagueria. L'Enciclop8dia Espasa, en 
l'entrada corresponent a Verdaguer i Callis, conté una enimagtica informa- 
ció: cvlfirmase que contribuyó también muy directamente en la traducción del 
poema Nerto, de Mistral, traducción que figura entre las obras de mosén 
Jacinto Verdaguer, su parientew. És difícil saber d'on procedeix la noticia, de 
la qual només hem pogut trobar una possible font en un article necrolbgic, 
anbnim, aparegut a ccLa Veu de Catalunya, (publicació fundada per Verda- 
guer i Callis) del 12 d'abril de 19 18: <<No volem tocar sinó de passada un punt 
delicat, el de la paternitat de l'esplbndida traducció de "Nerto", que figura 
entre les obres de Mossbn Jacint Verdaguer. En realitat féu la traducció "Fra- 
nar" -que aquest era el pseudbnim d'En Verdaguer i altra eminent persona- 
litat a ell íntimament unida-; Mossbn Verdaguer revisa I'original i n'assumi 
la responsabilitat davant el públic, per l'excessiva modestia de "Franar"~. El 
passatge conté un error evident: ((Franan, -format a partir de FRA[ncesca 
Bonnemaison] i NAR[cis Verdaguer i Callis]- fou usat pel matrimoni en 
diverses obres literaries -entre elles algunes traduccions de l'occita-, per6 
el 1885 la seva futura esposa tenia només tretze anys! i el pseudbnim no 
l'utilitzaren fins després del casament (1893). Pero a banda d'aquest lapsus, 
la resta de les afirmacions, pel moment i el lloc on aparegueren, plantegen un 
interrogant de mal resoldre que no podem fer més que deixar apuntat aquí, 
bo i esperant que investigacions futures el puguin desvetllar.17 

No tenim constancia que Verdaguer i Mistral tomessin a trobar-se perso- 
nalment. Les cartes conservades d'ambdós indiquen que continuaren en con- 
tacte fins a la mort de Verdaguer, sobretot trametent-se les obres que publica- 
ven l'un i l'altre. En la dkcada dels 90, perb, aquesta relació, tot i mantenir-se, 
sembla disminuir i fins les cartes són molt més breus. En els anys més drama- 
tics de l'existbncia de Mossbn Cinto, Mistral dona diverses mostres de sim- 
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patia envers el nostre poeta, una de les quals fou sens dubte la traducció del 
<<Cor d'illes gregues>> de L iitlantida, a la qual fa referbncia la carta del 18 de 
maig de 1897, la núm. 7 de les que publiquem. 

De la correspondbncia entre Verdaguer i Mistral, en els deu volums publi- 
cats fins avui per Casacuberta i Torrent n'hi ha 14 cartes, de les quals 12 són 
de Mistral i 2 de Verdaguer (aquestes darreres, conservades a la Biblioteca de 
Catalunya, ignorem com van retornar a Catalunya).18 Les set cartes que ara 
publiquem són totes de Verdaguer a Mistral i es corresponen a d'altres de ja 
publicades (la referbncia de les quals donem en el lloc corresponent). Perta- 
nyen totes al Museon Mistral de Mallana i ens han estat facilitades pel Dr. 
Charles Galtier, conservador de l'esmentat museu i illustre escriptor en occi- 
ta i francbs, a qui ens complau de regraciar per la seva amabilitat. L'interbs 
d'aquestes lletres, que abracen un període de quinze anys, resideix sobretot 
en el fet que ens informen sobre les relacions entre els dos maxims escriptors 
de Catalunya i Occitania en el segle XIX, alhora que ens permeten de com- 
pletar l'epistolari creuat entre ambdós, tot i que hi manquen encara cartes de 
Verdaguer, que potser apareixeran en el futur. 

Editem les cartes de Verdaguer respectant fidelment els originals, inclosa 
l'ortografia i la puntuació. Tan sols en un cas, que documentem en el lloc 
corresponent, hem esmenat el text verdagueria. Hem acompanyat cada carta 
de l'anotació escaient. 

Notes 

1. Sobre aquesta estada, cf. A. BLADB DESUMVILA, Felibres i catalans (Barcelona, 
Rafael Dalmau, 1964), ps. 32-33. 

2. Per a aquest poema, cf. J. M. de CASACUBERTA, Sobre la gcnesi de ((L'Atlantidau. 
recollit a Estudis sobre Verdaguer (Vic-Barcelona, EUMO/Barcino/IEC, 1986). ps. 
118-122; també J. M. SOLA i CAMPS; Del ((Colom)) a ((L'Atlantidaa, dins Jacint Verda- 
guer en el centenari de ((L 'Atlantidau (Barcelona, Nadala de la Fundació Carulla-Font, 
1977), p. 52 i SS. 

3. Jaume COLLELL, a Del meu fadrinatge (Vic, Gazeta de Vich, 1920), p. 89, reporta 
que Verdaguer volia anar a abastonejan, a Víctor Balaguer, que era el president dels 
Jocs. 

4. Cf. la carta de Verdaguer a Balaguer on recorda el fet, a Epistolari de Jacint 
Verdaguer, 111 (Barcelona, Barcino, 197 l), ps. 122-1 23. 

5. Mistral y Verdaguer (ZZ), ~Gaze ta  de Vichm, núm. 3742 (28 de juny de 1930), p. 2. 
Francesc Romaní i Puigdengoles, un dels testimonis de l'escena, la descriví així: <<Es- 
devingué que a la festa dels Jochs Florals ... hi assistí 10 gran poeta Mistral, acompanyat 
d'altres ilustres de Proven~a. La presencia a l'Ateneu de tan insignes hostes omplia la 
casa de concurrents y devots de les lletres patries; jo era un d'ells. En la sala de aquella 
casa hi comparegué cap al tart l'AguilÓ acompanyant al novell poeta, per ferne presen- 
tacio a Mistral, qui ansiava conexerlo. L'estudiant Verdaguer, al esser presentat, anava 



ab la barretina doblegada sobre el bras á tall de pagés, 10 cap inclinat y 10s ulls plens de 
modestia ... Al veurelo, Mistral se redressa, se revestí de certa solemnitat, y ab to 
profétich li dona ab la ma estesa un cop al front, dientli: "Alqa aquest front destinat a 
dar jorns de gloria a ta patria". Tots 10s qui presenciarem I'acte, nos sentírem viument 
impressionats; al nostre bon amich Aguiló li espurnejaven 10s ulls de goig.)> (dins 
revista ceMontserrat)), juny-juliol de 1920, reprodu'it per CASACUBERTA, OP. cit. supra, 
ps. 122-123, n. 82). 

6. L'Epistola biografica aparegué I'any 1887 com a prbleg de I'edició catalana i 
francesa de Liltkantida feta pel rossellonbs Justí Pepratx; fou reprodu'ida per aLa 
Ilustració Catalana), núm. 197 (30 de setembre de 1888). Recentment ha estat reedita- 
da per Ricard TORRENTS a I'cAnuari Verdaguer 1986n (1987), ps. 231-242. CoUell 
sintetitzava aixi I'encontre dels dos poetes: ceNo hagué de penedir-se I'estudiant de Vic 
d'haver assistit a la festa. Aleshores fou quan 10 Mistral pronuncil 10 Tu Marcellus eris, 
i Déu sap la gran influkncia que havia d'exercir en I'lnima del jove poeta aquella 
escena de I'Ateneu Barcelonbs, quan, prenent per la m l  l'immortal cantor de Mireia al 
futur cantor de Liltkantida, posant-10 al mig de la roda dels insignes lletrats que havien 
assistit a la vetllada, li signa el front i li dirigí paraules d'afectuós encoratjament i elogi 
que sonaren al cor de tothom com una predicció de bonaventura> (ed. de R. To- 
RRENTS, ~ i t . ,  pg. 238). 

7. ccEl FCnixw (Madrid), 17 de marc de 1879; cf: infra n. 8. 
8. Citem per La Atkdntida, de Verdaguer, dins Estudios y discursos de critica histd- 

rica y literaria, V (Edicidn nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo, X) ,  
Santander, CSIC, 1942, p. 189. 

9. D. Jacinto Verdaguer, ccLa Hormiga de Oro,), 111, núm. 10 (la. setmana de marq 
de 1886), ps. 150-154. 

10. Lamartine apostrofava aixi Mistral: ecoui, ton pokme épique est un chef- 
d'oeuvre; je dirait plus, i1 n 'est pas de l'occident, i1 est de ['Orient; on dirait que, pendant 
la nuit, une ile de lilrxipel, une flottante Délos s'est détachée de son groupe &les 
grecques ou ioniennes, et qu'elle est venue sans bruit s'annexer au continent de la Pro- 
vence embaumée, apportant avec elle un de ces chantres divins de la famille des Mélési- 
gknes. Sois le bienvenue parmi les chantres de nos climats! Tu es d'un autre ciel et d'une 
autre langue, mais tu as apporté avec toi ton climat, tu langue et ton ciei! Nous ne te 
demandons pas d'oli tu viens ni qui tu es: Tu Marcellus eris!)) (del Cours familier de 
Littérature, 40e Entretien, 1859) (reprodu'it per Mario CASELLA, Saggi di letteratura 
provenzale e catalana, Bari, Adriatica Editrice, 1966, p. 132). 

11. Sobre la difusió d'aquesta carta, cf: Pere FARRBS i Ramon P ~ Y ~ L ,  ccIntroduc- 
tió)> a I'edició de I'Essai sur ((Liltlantidew, de Tolrl de Bordas, en aquest mateix núm. 
de I'cAnuari Verdaguenl. La carta ha estat reprodu'ida en totes les edicions de I'epo- 
peia a partir de 1878; la recull també I'Epistolari de Jacint Verdaguer, I1 (Barcelona, 
Barcino, 1967), ps. 27-30. 

12. Cf: el treball de Farrés i Pinyol citat en la n. ant. 
13. Sobre aquesta qüestió, Ramon ARAMON i SERRA, Mireio a Catalunya, dins 

Actes et Mémoires du IIe Congres International de Langue et Littérature du Midi de la 
France (Aix, 2-8 Septembre 1958), p. 300. 

14. Cf: les nostres notes a aquesta carta. 
15. Cf: la carta de Verdaguer a Mistral del 5 de juny de 1885, reprodu'ida a Epistoka- 

ri de Jacint Verdaguer, IV (Barcelona, Barcino, 1974), ps. 252-254. 
16. Segons es reporta en la carta cit. en la n. ant. i en la de 30 de juny de 1884, 

transcrita en el mateix vol., ps. 157-1 60. La traducció castellana I'havia de fer José Ma. 



González Contreras, pero Verdaguer, en la carta suara esmentada del 5 de juny, comu- 
nicava a Mistral que no havia vist eni una pagina)> d'aquesta traducció i que tampoc 
no coneixia cap obra d'aquest personatge, per la qual cosa havia cregut millor estam- 
par la seva <<tota solan. En una carta inkdita de Gonzalez Contreras a Verdaguer del 8 
de marc de 1886, aquest desconegut traductor castella encara no havia enllestit del tot 
la feina: ~Estoy  ya a punto de terminar mi traduccidn castellana del Nerto que ha de ser 
ilustrada por el amigo Apeles Mestres y que probablemente vera la luz muy pronto 
formando un tomo de la Biblioteca de Arte y Letras)) (Fons Verdaguer Panad&s, carta 
671.2). Ignorem si aquesta versió arribl a sortir mai publicada. 

17. No aporten cap claricia al respecte els escassos i molt fragmentaris treballs 
biogrlfics sobre Narcís Verdaguer ni els dedicats a la seva muller. 

18. Les cartes de Mistral, reprodui'des en els volums de I'Epistolari de Jacint Verda- 
guer, són les nums. 109, 146, 187 (vol. II), 301 (vol. III), 460,491, 519, 586 (vol. V), 
604, 629, 726 (vol. VI) i 928 (vol. VIII); les de Verdaguer porten els nums. 403 i 455 
(vol. IV). Se'n conserva també una de la muller de Mistral, la núm. 734 (vol. VII). 

Barcelona, 10 abril 1882 

Estimadissim mestre y amich:' 
Que agradable m es estada, en 10s darrers dies de la ja passada setmana 

del dol y de la tristesa2 vostra hermosissima carta. La he llegida deu vegades y 
donada a llegir a mos amichs, admiradors vostres, y tots m'en donan la mes 
afectuosa enhorabona. 

Quan m'alegro de que us agraden tant mos I d i l i ~ , ~  eixes pobres flors bos- 
canes cullides en 10s ultims temps de mon fadrinatge y en 10s primers de ma 
vida sacerdotal, la meytat en 1 hort del nnas Tona de Riudeperes, hont estigui 
1s millors anys de ma vida y 1 altra meytat en 10 jardinet de la Rectoria de 
Vinyolas hont estigui de vicari4 

Mes vostre cor es molt mes gran y a la vostra benevolencia y no al oripell 
de mos versos dech les falagueres frases que 1s  dedica^.^ 

Grans merces per esta lletra y per la que heu enviada al també benevol 
critich de ma afortunada Atlantida, Monsenyor Tolri6 

Me diheu que cante, curta es ma inspiració mes aniré cantant, mentres 
Deu ho vulla, seguint humil y de lluny vostre lluminós exemple. 

Ara poso al taler7 (trigaré encara deixarho saber) una llegenda sobre Cani- 
gó.8 Son principal protagonista es 10 compte Guifre de Cerdanya, que segons 
diuen les cróniques, vers 1 any 1000 mata un seu nebot, fill de Tallaferro, 
compte de Besalú, per haver entrat avans d hora en batalla ab 10s moros, y en 
expiació de son crim funda 10 monastir de C a n i g ~ . ~  

Los monjos, las encantades, la historia y la geografia d aquest rich tros del 
Pirineu me donan mes fil del que necessito per teixir una humil llegenda. 



Si m poguesseu vos deixar la lira una temporada, podria esperar quelcom 
de  bo, ara sols espero, a b  la ajuda d e  Deu, portar una garba de  versos en 1 era 
de  la literatura patria. 

Manaume, Ilustre Mestre, y disposau sempre de  vostre deixeble y amich 
que  de  cor vos estima. 

Jacinto Verdaguer, Pbre 
v./c. Canuda 14 -2 

[Barcelona] 

1. Amb aquesta carta Verdaguer respon a la que li havia trames Mistral el 3 d'abril 
de 1882, reprodui'da a Epistolari de Jacint Verdaguer, I11 (Barcelona, Barcino, 197 I), 
PS. 202-203. 

2. La Setmana Santa. 
3. En la carta de Mistral esmentada en la nostra n. 1, el poeta proven~al acusa rebut 

de la segona edició dels ZdiJlis i cants místics (1882), als quals dedica grans elogis. 
Verdaguer ja li havia tram& el 1879 la primera edició del llibre, que Mistral agraí en 
una breu carta de primers de maig d'aquell any, transcrita a Epistolari de Jacint Verda- 
guer, I1 (Barcelona, Barcino, 1967), ps. 156-1 57. 

4. Els poemes dels ZdiNis, tot i que en llur majoria no van datats, foren efectivament 
escrits en part en els anys 1866-1874, quan,Verdaguer residí a Can Tona i a Vinyoles 
d'Oris; hi ha, no obstant aixb, algunes composicions posteriors i, a més, en la segona 
edició n'hi inclogué algunes d'escrites en els anys 1880-1882. 

5. La carta de Mistral és, en efecte, remarcablement elogiosa. 
6. És reprodui'da a Epistolari, 111, citat suprp, ps. 270-271. A l'Arxiu Verdaguer 

Panadi:~, important fons de lletres inbdites adre~ades a Verdaguer, hi ha una cbpia 
autografa de Tolra de la carta de Mistral, classificada amb el núm. 242.3, la qual, 
d'altra banda, ja havia estat publicada en francts a ctLe Midi Littérairen del 6 d'abril 
de 1882 i, tradu'ida al catala, a <<La Veu del Montserrat,, de 1'1 d'abril. Sobre aquest 
fons de correspondtncia, cf: l'article de Ricard Torrents que es publica en aquest 
mateix número de l'cAnuari Verdaguer 1989u, número en el qual també es reprodueix 
íntegrament l'estudi sobre L'Atlantida a qui: es refereix Verdaguer. 

7. teler: ms. taler. 
8. Malgrat aquesta afirmació, el poema canigonenc ja havia estat comenGat un 

parell d'anys abans; sobre aquesta qüestió, cf: Ricard Torrents, Contribució a l'estudi 
de la gknesi de ((Canigów, <Anuari Verdaguer 1 9 8 7 ~  (1988), ps. 71-98. 

9. Com és sabut, en el poema verdagueria la mort de Gentil, el nebot de Tallaferro, 
no s'esdevé <<per haver entrat avans d hora en batalla ab 10s moros>>, sinó al contrari. 
La font de la llegenda, tal com la resumeix Verdaguer en la carta, sembla que procedeix 
de la versió que dóna Pere Tomich en les Histbries e conquestes dels reys d'Aragó e 
comtes de Barcelona (1438). 



Vich, I1  setembre 1883 

Estimadissim mestre y amich: 
Mon viatge a alguns santuaris del Pirineu1 m'ha fet rebre tart la esquela 

mortuoria de sa bona mare, que Deu tinga al cel. 
Ahi vespre la rebi y abuy he celebrada la santa missa en sufragi de la seva 

anima, y en les que celebre desde abuy y en mes pobres oracions no m'oblida- 
ré de la mare del Cantor de Mireyo. 

Deu que deu haverla rebuda en sa santa Gloria, vesse en 10 cor de V. 10 
balsam amorós y dolcissim dels seus celestials consols y fassa que ab ella tots 
alla dalt pugam véurens quan hora sia.. 

Dispose V. sempre d eix seu deixeble, admirador y amich que de cor l'es- 
tima, 

Jacinto Verdaguer Pbre 

1. La llarga excursió estival de 1883 a traves de tot el Pirineu catali, comencada els 
primers dies de juliol, acabi a Vic el 10 de setembre (cJ: Josep M. de Casacuberta, 
Estudis sobre Verdaguer, Vic, EUMOIBarcinolIEC, 1986, ps. 179-208). 

Barcelona, 10 maig 1884 

Mon estimat Mestre y dolcissim amich: 
A las vostras repetidas y per mi tan llausengeras mostras de inmerescuda 

estimació, he pensat moltas vegadas com podria correspondre, y avuy que se 
m ofereix ocasió plasent, vinch a demanarli 10 seu beneplacit. 

Acabo de'veure y admirar la vostra Nerto,' fruyt madur d una imaginació 
que 1 sol de Provensa escalfa y d un cor creyent que 1 sol de la fe cada jorn mes 
vivif i~a.~ 

Encara que incapas mon enginy per seguir vostra sublime volada, he 
pensat en assajar la traducció de la Nouvelle y si vos plau mon intent, espero 
mereixer vostra aprobació y permís, que seran per mi eficas estímul per 
empendre y portar a bon terme la obra. 



Confiant en la resposta af i rmati~a,~ us dono ja per endavant las gracias, y 
desitjantvos salut perfeta, tinch l'honor de repetirme mon amat mestre, 

vostre s. s. y a. 
Jacinto Verdaguer Pbre 

1. Per a les circumstancies que envolten la traducció d'aquest poema, cf: la nostra 
nostra introducció. L'obra aparegué a principis de juny de 1885 (cf: la carta de Verda- 
guer a Mistral del dia 5 d'aquest mes, reprodu'ida a Epirtolari de Jacint Verdaguer, IV, 
Barcelona, Barcino, 1974, ps. 252-254). 

2. Aquest paragraf sembla una al4usió tant al contingut de Nerto com al prbleg que 
hi posa Mistral. En l'anotació del 5 de juny de 1884, que correspon a restada a Paris on 
es troba amb Mistral, Verdaguer fa els següents comentaris a propbsit de Nerto: gLa 
Nerto, que és obra d'un verdader creient, va precedida d'un prbleg que és una verdade- 
ra professió de fe. Anant, doncs, a publicar en la corrompuda i descreguda Paris aquei- 
xa obra, hi ha anat a plantar una bandera, que és la nostra, i, ¡cosa rara!, no ha sigut 
apedregat, ni xiulat, com era de témer, sinó aplaudit amb entusiasme; i no per catblics i 
proven~als solament, sinó per gent de totes maneres de pensar, des d'alguns rectors de 
seminari, que ens consta I'han felicitat, fins a periodistes i escriptors que no creuen en 
res d'aquest món ni de I'altren. (citem per J. VERDAGUER, Viatges, edició de Narcis 
GAROLERA, Barcelona, Edicions 62, 1986, p. 1 15). 

3. Mistral respongué a la carta el dia 15 d'aquell mateix mes (cf: Epistolari de Jacint 
Verdaguer, IV, Barcelona, Barcino, 1974, ps. 142-143), perd Verdaguer es trobava 
aleshores de viatge per Europa i no degué llegir-la fins al seu retorn a Barcelona. 
Ambdós poetes, pero, es trobaren personalment a Paris a principis de juny i en aquest 
encontre Mistral ja li devia comunicar el seu permís per traduir Nerto. Sobre aquest 
encontre, cf: el que en diu Verdaguer a Excursions i viatges. 

Barcelona, 5 novembre 1885 

+ 

Mon ilustre y estimat amich: 
L escriptor italiá Luigi Sunyer me prega que us demane si heu rebuda sa 

traducció bellisima de la Atlantida.' 
Que bonica ha sigut vostra anada Ginebra! Si jo us hi hagués trobat 1 any 

passat navegant per aquell blavós e ~ t a n y ! ~  
Per Ninou vos enviaré si a Deu plau, ma llegenda Canigó.' Si us agrada a 

vos ja'n tinch prou. 
Mos respectes a Madame Mistral. 
Manau y disposau de vostre afectuós amich y humil deixeble felibrench, 

Jacinto Verdaguer Pbre 



1. La resposta de Mistral és del 19 de novembre i amb ella hi acompanyi una carta 
per a Sunyer, del qual diu que no té l'adrega, a fi que Verdaguer la hi fes arribar 
(Epistolari de Jacint Verdaguer, V, Barcelona, Barcino, 1977, ps. 61-62). 

Luigi Sunyer (1832-1909), escriptor italii fill de pare barceloni, publica la seva 
traducció de L'Atlantida el 1885, de la qual, pero, ja n'havia donat a conkixer l'any 
abans una part a la revista romana aFanfuXla della Domenican. 

2. Verdaguer sojorn& a Ginebra el 14 de maig de 1884, segons la relació que fa a 
Excursions i viatges. 

3. Canigb aparegué els darrers dies de 1885, encara que amb la data de 1886. 
Mistral ja acusa rebut de I'obra el 14 de gener de 1886 i en fa un gran elogi (cf. 
Epistolari, V, cit. supra, ps. 99-100). 

Mestre y amich: 
A vos que sou 10 cimeral del arbre glorios del Felibrige, cal donarvos 10 

pessam per 10 brot que n'acaba de caure, tallat per la destral de la mort. 
Deu tinga en sa gloria al gran Aubanel, 10 Petrarca de Pr0vensa.l 
Ensemps que eU en Provensa morí en Tarragona 10 poeta Morera2 y 1s 

felibres d assi 10s hem ofert una missa (que tingui 1 plaher de ~elebrar)~ a dos 
germans: 10s deu agradar fins compartirse'ls sufragis. 

Veli aquí una flor de Terra Santa, Gota de sanch, tal volta en recordansa 
de la que hi vessa Nostre Senyor. La acompanyo d unes senzilles reliquies4 
per Madame Mistral si us plau oferirles hi ab mos afectuosos  respecte^.^ 

La estada en Terra Santa no m deixa recordar a mos companys de Felibri- 
ge la reuni6 de santa E~trella.~ 

Aquest any presidir6 nostres Jochs Florals mossen Collell, qui tal volta '1s 
aixecara un xich de sa de~adencia.~ 

Vos abrasso y m repetesch vostre deixeble y a m i ~ h . ~  

Jacinto Verdaguer Pbre 

1. Teodor Aubanel (1829-1886), escriptor i editor, una de les figures més destaca- 
des de la literatura occitana vuitcentista, qualificat de <(Petrarca> i de ctMussetn de 
Proven~a. Sobre la seva influkncia en la literatura catalana, cf: el documentat estudi de 
Ramon Aramon i Serra, Notes et matériaux pour l'étude dilubanel en Catalogne, 
aRevue de Langue et Littérature Proven~alesw, 5-6 (1960), ps. 147-192. 

2. Francesc Morera (1826-1886), conegut amb el pseudbnim de aLo Cantor del 
Francolb, poeta, dramaturg, periodista i polític tarragoní. 



3. Verdaguer envii a Mistral un retall del ¿(Diari0 de Barcelona>>, conservat junta- 
ment amb la present carta, on es reportava la celebració de la missa citada. 

4. Com és sabut, Verdaguer porti del viatge a Palestina gran quantitat de records i 
de relíquies, que.reparti entre les seves amistats (sobre aquesta qüestió, cf. Epistolari, 
V, cit. supra, p. 158, n. 2). La flor que anomena Gota de sanch és esmentada en narrar 
la seva estada a Emmaús en el Dietari d'un pelegrí a Terra Santa: ((Les flors que hi 
trobo conegudes son: la reyna de totes, la rosa, I'encesa rosella, la primavera, lo clavell, 
I'arbret, 10 gojat y I'adonis, que ací anomenen gota de sanch, potser per haverla beguda 
adorant 10s peus sangonosos de nostre  salvador!^ (Obres completes de Jacint Verda- 
guer. Edició popular, IX, Barcelona, Ilustració Catalana, s. a., p. 71). Més endavant, 
Verdaguer va voler conkixer el nom científic de I'adonis i es va adre~ar  al seu company 
de viatge a Palestina, el naturalista Jaume Almera, el qual en carta del 13 de desembre 
de 1893 li comunica que és I'autumnalis i que li ha costat de trobar ( c j  Epistolari, VIII, 
Barcelona, Barcino, 1984, p. 152). 

5 .  Verdaguer va conbixer la muller de Mistral en ocasió de la trobada d'ambdós 
escriptors a Paris a principis de juny de 1884. Val a dir que el poeta proven~al es 
trobava a la capital francesa en viatge de noces. Com ja hem dit en la n. 21 de la nostra 
introducció, es conserva un carta de la muller de Mistral adreqada a Verdaguer. 

6. El viatge de Verdaguer a Palestina i Egipte duri  de 1'1 d'abril al 4 de juny. La 
reunió anyal del Felibritge se celebrava el 2 1 de maig, diada de santa Estrella, a la qual 
tenien per patrona els felibres. 

7. Referkncia poc clara, potser allusiva al fet que I'any 1886 els Jocs Florals estigue- 
ren presidits per Valentí Almirall. 

8. Mistral respongué aquesta carta amb una altra del 20 de desembre (Epistolari, V, 
cit. supra, ps. 2 1 1-2 12). 

[Barcelona] 26, octubre, 90 

Mon dols amich y mestre. 
D ensá que he rebut vostre grandios poema dramatich La Reino Jano, 

cada matí he fet pensament de dirne quelcom en algun periodich y sempre he 
arribat al vespre sense poderho fer. 

En mi han lluytat molts anys 10 sacerdot y 1 poeta y aquest ha quedat 
vensut. Me quedan pochs instants per la lira que he penjat en 1 altar de la 
Verge de M~ntserrat .~ 

Parlaran, donchs, de vostra gran obra Mossen Collell, si pot, puix segueix 
sempre malalt,3 Ó mon cosí Narcís Verdag~er .~ 

Mentrestant rebeu o ilustre mestre 10 tribut de admiració del deixeble que 
mes vos estima y del amich que mes vos anyora. 

Jacinto Verdaguer Pbre 



1. La reina Joana, tragtdia en cinc actes i en vers, fou editada a París el 1890. 
Mistral, en carta a Verdaguer del 19 de novembre de 1885, ja li havia comunicat que 
estava escrivint aquesta obra: aJe terminerai cet hiver un drame proven~al sur la reine 
Jeannew (Epistolari, V, cit. supra, p. 6 1). 

2. Aquest segon paragraf de la carta recorda expressions d'altres lletres de la matei- 
xa &poca, com ara la del 2 de setembre d'aquell any adre~ada al pintor Joaquim Vayre- 
da: (&tres estius gobernava en mi I poeta, aquest goberna 1 capeila; y en castich 
d'haver volat y papellonejat tant altres anys, ].'ha volgut tenir aqui lligat y encadenat al 
peu de Monjuich)) (Epistolari, VII, Barcelona, Barcino, 1983, pig. 134). Cal recordar 
que en aquest moment Verdaguer havia abandonat molt les seves tasques literaries i 
que es trobava immers en les practiques piadoses i dedicat als exorcismes, activitats 
que constitueixen el preludi del drama que esclatara a mitjan dtcada dels 90. Verda- 
guer sembla recordar aquestes paraules en una carta posterior, del 23 d'abril de 1897, 
adre~ada també a Mistral: ((Fa alguns anys vos escribia jo que, indecis entre la poesia y 
la caritat, me decidia per aquesta, oblidant que la poesia, sobre tot la que he festejada 
mes, també es caritat)) (Epistolari, X, Barcelona, Barcino, 1987, ps. 97-98). 

3. Collell, malalt des del m a q  de 1888, no havia parat de fer estades a balnearis, 
viatges per mar i fins un llarg sojorn a les Canaries tot cercant remei als seus mals, que 
no l'abandonarien fins uns anys més tard i que li privaven de dedicar-se a activitats 
inteHectuals (cf: Jaume Collell, Efem6rides dels meus 50 anys de sacerdoci, Vic, Gazeta 
de Vich, 1938 [I939 i 19861, p. 67 i SS.). 

4. Narcís Verdaguer i Callis, amb la carrera de dret acabada, es dedicava ja a la 
política, perb també al periodisme i era col4aborador assidu de (<La Veu del Montser- 
rat)). 

Barcelona, 18 maig 97 

J. M. J.' 

M. Federich Mistral. 
Mon dols y bon amich: 
M ha umplert d alegria la seva inspirada traduccio de mon Chor d illes 

g reg~es ,~  que per cert no podia sortir mes oportunament, tant per 10s pobres 
grechs com per mi.3 N hem honrades les planes de 1' Atlantida.4 

Li n dona les gracies ab tot 10 cor son dexeble y amich 

Jacinto Verdaguer Pre 
Barcelona 

Carrer d Aragó 27 1 

1. Aquestes sigles, corresponents a ccJes6s.-Maria-Josep)), són molt freqüents en les 
cartes i en els manuscrits verdaguerians durant la dtcada dels 90. 



2. Aparegué a la revista mistralenca ((L'Aiolin (maig 1897), d'AvinyÓ, amb I'origi- 
nal acarat i amb una nota elogiosa sobre el poema verdagueria. En carta a Justi Pepratx 
del 9 de maig, Verdaguer es referia a aquesta versió mistralenca: <(¿Ha vist V. la 
traducció del Chor d illes gregues per Mistral? N estich molt agarhit y contentissim.~ 
(Epistolari, X, cit. supra, p. 110). El Chor d'illes gregues constitueix el cant sete de 
L'Atlantida i fou introdu'it per Verdaguer en la 2a. edició, bilingüe, del poema (1878). 
Ja aleshores Mistral havia manifestat el seu entusiasme per aquest nou cant: cd'ai lu 
avec le plus vifplaisir le Choeur des iles grecques, que vous avez ajouté a votrepo2me. 
C'est une idée tres-hereuse, et cette blanche apparition de l'immortelle poésie grecque 
compl2teparfaitement votre épopée herculéenne et s'harmonise tr&s-gracieusement avec 
les gigantesques épisodes de votre création. Bravo, filibre!)) (Epistolari, 11, Barcelona, 
Barcino, 1967, ps. 90-91). 

3. La situació de Creta i la propia de Verdaguer -que ja portava gairebé dos anys 
de suspensió a divinis i, doncs, es trobava al bell mig del seu drama personal, que no es 
resoldria fins al febrer de 1898- expliquen aquestes paraules del poeta. No sabem si la 
traducció per Mistral del Chor d'illes gregues obeí a la necessitat de donar una satisfac- 
ció a Verdaguer, que el 23 d'abril d'aquell any li havia escrit en to patktic una carta on 
li resumia els seus problemes (cf Epistolari, X, cit. supra, ps. 97-98). O si bé, pel 
contrari i potser complementariament, responia al compromís de Mistral amb la causa 
grega originat pels afers de Creta, on el 1897 havia rebrotat la permanent sublevació 
dels hellens per lliurar-se del jou turc i integrar-se a Grkcia. El conflicte cretenc tingué 
una enorme repercussió internacional i Mistral, com a mostra de solidaritat, compon- 
gué un Znne Gregau -recollit després a Lis ou l ivade ,  datat del 23 de febrer de 1897, 
acollit amb fervor pels grecs i tradu'it pel gran poeta heliknic Kostis Palamás, que 
cevalut a son auteur quelque tracasseries policikres~ (Robert Lafont, Mistral ou l'illu- 
sion, Paris, Plon, 1954, p. 3 18). Aquests problemes policials s'expliquen si tenim en 
compte que F r a n ~ a  i altres potkncies europees jugaven a favor de Turquia i contra els 
intents de Grkcia #annexionar-se Creta. A Catalunya la lluita dels cretencs tingué 
també un ampli resso i motivi el famós Missatge a S. M. Jordi I, rei dels heilens, 
inspirat per Antoni Rubió i Lluch i impulsat per la Unió Catalanista, que origina una 
irada reacció del govern de Madrid i aldarulls (la manifestació de les barretines, entre 
d'altres) durant molts mesos a Catalunya (cf Jordi Llorens i Vila, Catalanisme i movi- 
ments nacionalistes contemporanis (1885-1901), Barcelona, R. Dalmau, 1988, ps. 56- 
62; el text del Missatge es pot trobar a Fklix Cucurull, Panoramica del nacionalisme 
catala, 111, Edicions Catalanes de Paris, 1975, ps. 154-158). 




