
MODELS EPICS EN L'OBRA DE TTERDAGUER: 
ALGUNS PROBLEMES DE GENERE 

Enric Bou 

No writer needs to be persuaded of the 
value ofgenre. Studying it enables him to 
orient his com,position to previous work. 
And, more crea:tively, it extends a positive 
challenge or cclnvitation to f0rm.w 

Alastair Fowler 

Com ha remarcat Joaquim Molas -recollint urla llarga tradició cnti- 
ca1- la producció literaria de Jacint Verdaguer fou marcada des dels inicis 
per dues forces complementaries. El mateix poeta les definí amb precisió en 
un article en qui: rememora la seva primera missa, celebrada a la capella de 
Sant Jordi del terme de Folgueroles: 

crlo nom d'aquest turó és tantost de Sant Jordi tantost de Puig 
ses Lloses, és a dir, que en sa cima viuen en íntim maridatge la 
llegenda cristiana i la ciclbpea, les dues fonts cle poesia en quk 
he begut amb preferkncia. Quan traguí a faró mos IdiJlis i 
cants místics, a algú que volia fer-me escrúpol d'haver escrit 
L'Atlantida, responguí que per alguna cosa havia cantat ma 
primera missa entre un dolmen i un altar.)>2 

En l'obra de Verdaguer, doncs, conviuen dues forces, alternatives i com- 
plementaries, que ajuden a conformar una obra literilria particularment ori- 
ginal: una obra que es fonamenta en una combinacih adequada, de vegades 
difícil, de la petitesa i de la grandesa, de la delicadesa i el detallisme fins al 
mastodontisme i la visió panoramica. Aquestes dues forces conviuen en 
molts episodis dels seus textos i es formalitzen a trav~ds de dos sistemes reto- 
rics molt explícits i consolidats per la tradició: la lírica i l'bpica. 

Verdaguer fou el constructor d'un món molt personal, fonamentat en la 
llegenda o en formulacions simboliques, que retreuen algunes de les situa- 
cions més topiques i característiques del poeta romhntic: l'allunyament del 
món, l'atansament en termes simbblics a la natura i, a la seva manera, la 
consideració de la poesia com a una eina de salvació. Aixb ho aconseguí, en 



bona part, gracies a una original reelaboració de les tradicions al seu abast, 
que convertí en un sistema literari operatiu. Barreja tothora la dada histbrica 
i llegendaria amb les experibncies personals, i aconseguí de transcendir la 
propia experibncia i efectuar intervencions molt combatives i polbmiques, 
en la societat del seu temps: amb propostes de reinterpretació del passat, 
pero que sempre mantenien un ull en el present. Aixo ho proven de manera 
excellent els poemes narratius que va escriure, fusions molt personals de 
diversos models bpics que tenia a l'abast. 

El proposit d'aquest paper és tan sols mostrar com algunes de les contri- 
bucions de Verdaguer -creació de la llengua literaria moderna i renovació 
de la mbtrica- es produeixen a través de l'atenció per un gbnere, l'bpic, i que 
en el pas de L'Atlantida al Canigb hi ha tot un progrés, tbcnic, formal, fins i 
tot temitic, que pot ser útil per a una lectura global de la poesia verdagueria- 
na. Em limitaré, perb, a fer una proposta d'estudi dels models bpics en l'obra 
de Verdaguer. Com a tals, entenc aquí els models que eren vigents en el seu 
temps (alguns dels quals li serviren d'exemple per a la seva poesia) i els 
models originals que crea, a través de la seva practica del gbnere. 

Des de diverses posicions de la teoria literaria -teoria dels gbneres, siste- 
mes literaris, o l'estbtica de la recepció- se'ns recorda que la relació entre un 
escriptor i els gbneres literaris és sempre dialbctica. Com ha dit Alastair 
Fowler ccevery literary work changes the genres it relates to,). Claudio Gui- 
llén, per la seva banda, presenta la relació entre escriptor i gbnere com un 
enriquiment: ccA form can never be "taken over" (...) It must be "achieved" 
all over again, from the start, with each single w o r k ~ . ~  L'escriptor té accés a 
un repertori de dades formals i a una sbrie de constituents que poden ser 
combinats, i sent la provocació de transformar unes fórmules donades. El 
gbnere és un codi que, com la llengua, s'ha d'alterar per aconseguir la seva 
funció expressiva. 

L'bpica fou un gbnere que interessa poderosament el jove Verdaguer en la 
seva etapa de formació. Entre els seus primers textos, publicats o inbdits, 
trobem temptatives d'escriure poemes bpics o, almenys, textos literaris que, 
modalment, s'aproximen forga al caracter heroic de l'bpica. Verdaguer tin- 
gué una dl ida educació com a seminarista, com demostren els rastres de 
neoclassicisme en els primers llibres. El millor exemple fóra el poema Dos 
martirs de ma patria, o siga Llucia i Marcih, escrit entre 1862 i 1863 i publi- 
cat a 1'ccEco de la Montaña,,. Pero aquesta formació topa ben aviat amb la 
pressió dels ambients literaris barcelonins, obertament r ~ m l n t i c s . ~  El poeta 
de Folgueroles fou bon amic de Manuel Mila i Fontanals, autor de manuals, 
com els Principios de literatura general y española (1 873) i d'obres de ficció, 
com La c a n ~ b  del Pros Bernart (1 867) i La complanta d'en Guillem (1 872). 
Mila fou un dels maxims impulsors del Romanticisme en el país, i resulta un 
personatge decisiu a l'hora d'aconsellar-li que abandonés unes fórmules ex- 
pressives, certament, passades de moda.5 En els Principios ..., justament, feia 
una distinció entre les epopeies ccprimitivas), i les celiterarias),, que, aclaria, 
ccse han escrit0 posteriormente á imitación de las primeras,). Mila distingia 



tres variants: les de ccasunto heroicob), ccasunto histórico no heroica)) i aasun- 
tos de historia religiosabb. Una remarca sobre aquesta darrera modalitat pot 
donar-nos una idea de la laxitud amb qui: es mirava els models primitius: 

ccPuede decirse que la forma épica, a pesar de su grandiosi- 
dad, es inferior a esta clase de asuntos, al misrno tiempo que 
algunas de sus maneras no les convienen. Por ieso acaso seria 
preferible tratarlos con menor libertad en cuanto al fondo del 
asunto, pero con mas holgura en cuanto a la .forma poética, 
prescindiendo mayormente de la pauta épica. y dando mis  
cabida a la meditación religiosa y a la inspiración 

Entre 1865 i 1867, Verdaguer comenqi a escriure Els amors d'en Jordi i 
na Guideta, que no completa, un text en el qual mostrava una atracció per les 
formes narratives inspirades pel repertori popular. Tanmateix, el progrés és 
evident en aquests dos intents d'escriure poemes amb importants elements 
modals epics, ja que traeixen uns dubtes i, sobretot, un progrés: del neoclassi- 
cisme al romanticisme. 

En Verdaguer conviuen dos models ipics. Un és d',origen aristotdic, amb 
unes condicions molt precises: un poema llarg narratiu, escrit amb un estil 
elevat, que presenta personatges d'elevada posició, els quals viuen aventures 
a l'entorn d'una figura heroica central; a més, els episodis que viuen són 
d'una importancia cabdal per a la historia o la constitució de la nació. Si 
afegim alguna convenció més, com ara la necessitat que el poeta conti els fets 
amb objectivitat, que la narració comenci in media n?s, que hi hagi catalegs 
d'armes, vaixells, exercits, ja tenim una descripció gairebé exacta del tipus de 
poema que Verdaguer tingué present a l'hora de reda.ctar L'Atlantida. Per6 
Verdaguer no es limita a imitar aquest model clhss:ic, sinó que n'hi afegí 
d'altres de més contemporanis, pouats del Romanticisme europeu. Aix6 ens 
mostra que la seva utilització del gknere es produí en un moment, i d'una 
manera, forqa complexos. 

Alguns dels primers lectors de L'Atlantida ja van pi.car-se els dits amb una 
lectura excessivament rígida del model bpic. Josep Tolri de Bordas feia una 
lectura atemporal del gbnere: 

ccCe qu'il faut chez un peuple qui veut produire une épopée 
c'est une langue déja formée, c'est-a-dire riche: et harmonieu- 
se, et des légendes nationales ou de merveil1e:uses traditions 
qui vivent encore (au moins en substance) dans la croyance de 
tous, et n'attendent pour éclore sous la forme de poeme que la 
souffle créateur du génie. Apres cela, qu'implortent l'époque 
de l'inspiration et la date du poe rne?~~  

Pero al mateix temps, i en resposta a les veus d'alguns crítics del moment 
que negaven la viabilitat de l'epica, Tolra de Bordas plantejava una ccrelectu- 
ra), (i una reescriptura) del gknere: 

ccL'6popée doit Ctre le poeme du peuple; et, a ce titre, on dev- 
rait ajouter qu'elle s'accommode particulikrement a nos so- 
cietés. On est allé jusqu'a dire, peut-etre d'une f a ~ o n  trop ab- 



solue, que la véritable épopée des temps modernes pourrait 
Ctre formée de i'ensemble des chants populaires ou chaque 
nation recueille d'une manibre spontanée, et dans sa langue 
vulgaire, les phases de son histoire et les impressions qu'elle 
en rec;~it)).~ 

L'opinió d'aquest crític rebatia la de diversos crítics espanyols que no 
havien vist amb bons ulls el caracter apologbtic de LYtlintida.9 

La practica de la poesia epica al llarg del segle XIX fou d'una gran intensi- 
tat, i com vol el topic romantic, caracteritzada per una manca de patró fix. 
Herbert Hunt, en un llibre classic, ha demostrat la importancia del gbnere en 
la poesia francesa. L'bpica també fou important per a la poesia catalana, perd 
per raons diferents. Si l'bpica francesa és ahumanitarista)) i esta centrada en 
l'individu, la catalana s'ocupa gairebé exclusivament d'un sol tema: la nació, 
com a reflex molt evident d'un problema que estava per resoldre. De tota 
manera hi ha una sbrie de textos francesos que cal tenir presents, a l'hora de 
valorar amb tota l'amplitud els models bpics de Verdaguer. Uns perqub són 
precedents, coneguts o no pel poeta catala, perb que si més no ens fan adonar 
d'un estat de coses, unes similituds, unes coincidbncies, que no succeeixen a 
la babali, sinó perqub hi ha una dr ie  de pressions molt fortes en una direcció 
en totes les literatures europees. D'altres són més clarament un referent di- 
recte de i'obra verdagueriana. 

El poeta vigata sembla coincidir amb aquell designi d'André Chénier expo- 
sat en el pla de LYmérique: ccIl faut que j'invente entibrement une sorte de 
mythologie probable et poétique avec laquelle je puisse remplacer les tableaux 
gracieux des anciens)).1° Aquests mots poden ser llegits com una mena d'ad- 
vertiment per a tots els poetes del segle XIX, en el qual destaca la idea de 
barrejar el nou i el vell com a base de la poesia; la proposta d'interrelacionar 
geologia, historia natural i histQia humana, en una mena de continuum, i la 
recerca de mites -antics o inventats- per tal de convertir-10s en vehicles del 
seu pensament filosbfic. Aquest interbs pels mites primitius i l'epica, de fet, era 
coincident amb el dels teorics del romanticisme alemany: Hegel i Schlegel. I, 
com sabem, Mila i Fontanals els coneixia prou bé." En la literatura francesa 
vuitcentista hi ha un altre cas curiós que val la pena de mencionar. gs el de 
Népoumucene Lemercier, el qual volgué escriure una tetralogia molt ambicio- 
sa, un ccabrégé poétique des connaissances humainesw. El primer volum de la 
sbrie es titulava Ljltlantide ou la Théogonie newtonienne. l 2  

Si en aquests dos casos que he citat les relacions són poc més que llu- 
nyanes i hipotbtiques, en la literatura francesa hi ha dos casos, Chateau- 
briand i Lamartine, autors d'obres que s'atansen al model de Verdaguer i que 
per a una critica ade fonts)) podrien resultar altament productius. El llibre 
Les Martyrs de Chateaubriand sembla que forní el model formal per al Co- 
lom; i a Le Génie du Christianisme ( 1  802) hi ha una suggestió tematica que 
esbossa tot un pla de treball: u11 n'y a dans les temps modernes que d e u  
beaux sujets de pobme épique, les "Croissades" et la "Découverte de Nou- 
veau Monde"~ . '~  



Lamartine a La chute d'un ange (1839) presenta coincidbncies més nota- 
bles: l'acció central, composta per 15 visions, narra les peripbcies de Cédar i 
DaYdha a Síria, en un temps situat just abans del diluvi. Aquesta acci6 central 
esta emmarcada per un encontre del Poeta amb un ccct!leste vieillard)), que el 
guia fins a trobar el Profeta, el narrador de les 15 visions. Més o menys com 
passa amb el cegeni de lYAtlantic>) de L'Atlantida de Verdaguer. A més, en la 
primera visió s'intercala un poema, titulat <cChoeur des cbdres du Libam, 
que, com en el cant VI1 del poema catala, el ccChor d'illes gregues,), trenca el 
model de vers (l'alexandrí en ambdós casos) i fa un ús extensiu de la fal-licia 
patetica. Les semblances no s'acaben aquí, perqub la brutalitat dels titans, 
vinguts de Babilonia, presenta alguna similitud amb la violbncia dels atlants, 
perseguint Hbrcules. I el final de La chute se situa just en el moment de l'inici 
del diluvi bíblic14; sovint s'ha comparat la inundació de L'Atlantida amb el 
diluvi, pel sentit literal i simbolic que té en el text dle Verdaguer. 

Ni el Vigny de Le déluge ni el Victor Hugo de La! légende des si&cles no 
figuraren en cap moment entre les preferbncies literiries de Verdaguer. De 
Victor Hugo tan sols respectava Les Orientales. Per raó de les opinions mo- 
rals de l'escriptor francbs, se'n mantenia absolutament distanciat i el relacio- 
nava amb el ecpervers)) Zola.15 

Amb tot, l'enorme pressió de la literatura francesa sobre l'bpica no pot ser 
menystinguda. Perqub ells marcaren uns camins molt precisos per a la reno- 
vació del gbnere. Com ha indicat Hunt: ccthey repudiate the old canons, 
accepting as epic works long or short, written in verse or prose, conceived as 
a unity or a series of episodes. In fact, the preferrecl format is an endless, 
organic opus, an anatomy incorporating genres and forms>).16 També, els 
francesos facilitaren l'adopció de I'exemple de Lord Byron en un tipus de 
poemes bpics que han estat qualificats d'cchumanitaris)), que es fonamenta- 
ven en la reinterpretació del passat, pero pensant en el futur.17 

En el tracte de Verdaguer amb l'bpica es pot distingir una evolució a 
partir de tres textos que representen opcions diferents: L iltlantida, Llegen- 
da de Montserrat i Canigd. Dit d'una manera sintMica, el progrés des de 
L'Espanya naixent (presentat sense bxit als Jocs Florals del 1868) fins a la 
versió final de L'Atlantida (1878), després d'haver guanyat amb tota bri- 
llantor els Jocs Florals del 1877, fou el d'una definició del poema i, doncs, 
del model bpic utilitzat. I aquest fet és especialment perceptible en l'allu- 
nyament de la virulbncia i la monotonia imposada pel model de vers domi- 
nant, l'alexandri. En les succesives versions aparegueren nous models de 
vers: el cant VI1 (el ccChor d'illes gregues)) és l'exemple millor). Afegit a 
darrera hora, marca un model personal per a l'kpica, en qub combina diver- 
sos models de vers, no obligadament narratius, i in~corpora així la poesia 
popular. Aquesta és una de les grans troballes del model verdaguerik: la 
barreja del mode bpic i el líric. 

Ljltlantida és construi'da a partir de la combinació de dues accions i dos 
temps: Colom i el vell ermita, presents en la ccIntroducció)~, les tres primeres 



estrofes del cant X (<<La Nova Hespbria))) i en la <<Conclusió>>. És el temps i 
l'espai corresponents a la idea imperial i espanyola del poema, el de la voca- 
ció de Colom d'unir dos mons, escrit amb estrofes de 6 versos decasil.labs. La 
segona acció, la que domina tot el poema, és la <<historia antiga>), la narració 
de l'enfonsament de lYAtlantida, la qual és caracteritzada formalment per 1'6s 
de la quarteta i l'alexandri. 

A més, el poema té uns deutes molt clars amb la tradició bpica: té una 
c<Proposició>~ (I, 1-100), una ~~ Invocac ió~~  o súplica a les muses (I, 101- 
104): 

Senyor de les venjances, donau alb a mon cantic, 
i diré el colp terrible que, rebatent-la al fons, 
féu desbotar els amples Mediterra i Atlantic 
per desunir dos mons! 

I també una <<Dedicatoria)>, en aquest cas a Antoni López, Marqubs de 
Comillas, que fou qui facilita amb els seus vaixells el coneixement directe 
d'alguns dels escenaris del poema: 

Muntat de tos navilis en l'ala benei'da 
busqui de les Hespbrides, 10 taronger en flor; 

més ai! és ja despulles de l'ona que ha tants segles 
se n'és ensenyorida, i sols puc oferir-te, 

si et plauen, eixes fulles de l'arbre del fruit d'or. 
Aquests elements, Fowler els anomena <<generics signal~>).'~ En aquest cas 

coincideixen gairebé punt per punt amb els que un retoric com Ignacio de 
Luzán considerava constituents del poema bpic.lg 

Cal remarcar, pero, que es tracta d'un model bpic irregular: no hi ha un 
sol heroi, per raó dels dos plans que s'interfereixen. L'acció tampoc no és 
unitiria. I la Natura ocupa un paper que un poema bpic no-romantic no li 
hauria concedit, com una altra prova de la connexió de Verdaguer amb el 
Romanticisme. Verdaguer introdueix un narrador que li és utilissim per tal 
de distanciar-se de la matbria narrativa i que li permet de relacionar mitolo- 
gicament I'Atlantida, Espanya i el descobriment d'Amkrica. 

L'any següent, 1878, Verdaguer es veié implicat en la campanya del mil- 
lenari de Montserrat. La seva, com és de suposar, fou una contribució apolo- 
gbtica amb forts components literaris, que aplega en la Llegenda de Montser- 
rat (1880) i en Can~ons de Montserrat (1880). Algunes d'aquestes aporta- 
cions han esdevingut cangons populars amb totes les de la llei. És a dir, que 
ningú no recorda l'autor i, tanmateix, a desgrat de les creences personals, 
ningú no pot sinó escoltar amb emoció cangons com el <<Virolai)). Coses del 
romanticisme. La Llegenda de Montserrat conta la historia de Fra Gari en 
tretze seccions. Un poema, val a dir, que amb el temps havia de ser fonamen- 
tal per a la particular relectura del romanticisme que efectua Joan Maragall. 
Com era el cas de L'Atldntida, ens trobem altre cop davant d'un poema que 
tracta d'un personatge llegendari, protagonista d'uns episodis en qub destaca 
el paper de la religió en la fundació de la nació. I més encara: apunta una serie 
d'episodis que molt poc temps després constituiran el nucli del Canigb: la 



llegenda de les quatre barres (és a dir, de la bandera nacional), la redempció 
de Gari, la troballa de la imatge de la Mare de Déu i la construcció de mones- 
tirs (en les seccions X-XII); la destrucció dels mon1:stirs (secció XIII); la 
utilització vindicativa i militant de la fe.20 

El Canigó ha esta considerat sempre com el millor poema de Verdaguer i, 
de fet, culmina des de la perspectiva que ens interessa aquí els esfor~os per a 
l'adaptació i la creació d'uns models formals originals. En un esbós de prbleg 
planteja, amb molta exactitud, les vicissituds de la composicó i la seva opinió 
sobre l'originalitat de la forma: 

<<~És  una fantasia senzilla 10 que va a veure el lector en aquest 
llibre? ¿És un poema? ¿És una llegenda? LES un cabdell d'idees 
i de versos sense cap ni centener? No ho sé. A Últims d'estiu de 
1880, una particular casualitat me dugué a passar uns quants 
dies en 10 solei del Canigó. Vegi la muntanya, 'trepitji ses con- 
gestes que tot l'any blanquegen, baixi al monestir de Sant 
Martí, conegui la llegenda del comte Guifre que recorden tots 
nostres vells cronistes, senti parlar d'encantades als pagesos i 
pastors, de monjos i monestirs a les animes piadoses, doni la 
volta a la muntanya, la torni a pujar segona i tercera vegada i 
m'entorni enamorat del Rosselló i d'eix cantó de Pirineus, 
que conegui després acompanyat de bons llibres i de millors 
amics,,.21 

Verdaguer, doncs, com una mena de Prosper de Mérimee, visiti eduristi- 
cament,, (com a excursionista) unes contrades, investiga, féu lectures i s'em- 
barca en una aventura literiria, que en bona part li fou suggerida pel coneixe- 
ment molt directe d'uns indrets, d'uns homes, i de les llegendes que els 
unien. 

La dada important, tanmateix, és que fou capaC de realitzar una vasta 
construcció literaria, i que un cop més posa en els liinits les lleis del gtnere 
epic, aprofitant sincreticament diverses tradicions i models. De fet, en el 
Canigó, com ha indicat Joaquim Molas, empra fins a les últimes conseqiibn- 
cies el model fornit per la c a n ~ ó  de gesta: barreja peirsonatges extrets de les 
croniques antigues (Bernat Tallaferro de Besalú, Guifre I1 de Cerdanya i 
l'abat Oliva) amb personatges de ficció (com Gentil i Griselda). I també 
imita alguns dels elements components més característics: combat singular 
entre un campió cristia, Guifre, i un gegant de color, Ciedhur (VIII, 144-177), 
invocació a l'espasa de Rotlla (V, 72-8 l), imprecacioris (ccMoros de Moreria, 
mal llamp vos trem!,) V, 16 I), fórmules com ceploraní. a rius,, (V, 18 I), ((Déu 
nos ajutn (VIII, 84), ccsón 10s del comte Guifre, com1.e volgut), (VIII, 87). A 
més, l'acció historica acompleix algunes de les exigtncies més elementals: 
Gentil és armat cavaller; hi ha una invasió sarrayna.; l'heroi, per amor (11, 
47-65 i 187-242), decideix de convertir-se en joglar, 1.ot oblidant la condició 
cavalleresca (VII, 361-396, 439); hi ha batalles de ccmoros i cristi ans^ amb 
victoria dels darrers; es produeix el castig de la trayció de Gentil, el qual és 
espenyat; l'heroi és enterrat amb tota solemnitat; i l'assassi ha d'expiar la 



culpa.22 Parallelament, Verdaguer exploti llegendes locals, i dona molta im- 
portancia a una segona acció, ccidíl.lica i fantasticab), centrada en els símbols 
de l'aigua i la terra. El Canigó, doncs, és una versió perfeccionada de les 
imitacions de canCons de gesta que havien escrit altres romantics catalans. 

Així, en un període de vint anys, entre l'estiu de 1865 en qub inicia la 
redacció del Colom i el de l'any 1885, Verdaguer aconseguí de commocionar 
la literatura local: en part, per aquesta creació d'una bpica personal, i la 
utilització de la llegenda, la mitologia, la Bíblia i la historia. 0, si som més 
estrictes, en un període de 7 anys: entre 1878 i 1885. De L'Atlantida al 
Canigb. Tot un tour de force per al romanticisme local. I per a Verdaguer, una 
fixació en la nació -la catalana-, que li era més propera en l'afecte i que 
tenia més sentit romantic. D'acord amb les categoritzacions complementa- 
ries dels gbneres, ccmoden i ccsubgbnere~~~, es pot afinar la situació de L'At- 
lhntida i del Canigó; com a textos literaris autonoms, pero inserits en una 
tradició. Pel que fa al mode, a tot dos hi domina l'element heroic. I tenen un 
marcat caracter romantic, que els associa amb poemes narratius de caracter 
nacional. 

En una caracterització d'urgbncia de l'ús que Verdaguer féu del genere 
bpic cal cridar l'atenció sobre quatre aspectes: el temps, l'espai, la forma i el 
contingut. Els tres poemes citats presenten una coincidbncia interessant des 
del punt de vista temporal: l'alternan~a entre un passat millor, un present 
crític, i la perspectiva de futur, com un repte per al lector, si hem de creure 
bona part de les intencions apologbtiques de Verdaguer. L'Atlantida pre- 
senta l'alternan~a entre un temps mitologic i el de 1'Espanya pre-imperial 
dels Reis Catblics. La narració central consisteix en una analepsi externa 
heterodiegbtica (segons la terminologia de Gérard Genette),24 és a dir una 
retrospecció que complementa l'acció inicial (ceanalepse complétive~~). A la 
Llegenda de Montserrat es produeix un contrast entre el present que domi- 
na en la narració, Garí i 1'Edat Mitjana: en l'horitzó del segle XIX es parla 
del segle X. Després d'una ellipsi de 900 anys se'ns situa en els inicis del 
segle XIX, en plena invasió napoleonica. Canigó alterna també 1'Edat Mit- 
jana, Guifre, l'abat Oliba, amb 17el.lipsi de l'epíleg, que ens retorna al pre- 
sent, el temps de redacció del poema: la decadbncia de la religió, simbo- 
litzada pels dos campanars. 

Verdaguer féu un ús molt geografic de l'kpica. Segons Fowler els títols 
dels poemes són exemples clars de ccgeneric signalsbb. En el cas de Verdaguer 
es refereixen a topbnims, perqub tenen múltiples personatges i no un de 
central.25 Al10 més important dels textos és l'explicació de l'origen mític dels 
llocs. Els títols dels tres poemes marquen aquesta preocupació per uns in- 
drets mítics: l'Atlantida, la muntanya de Montserrat, el Canigó. Tres indrets 
molt particulars, que li són útils en un doble sentit: li permeten d'exercitar la 
seva passió paisatgística -l'amor a la natura-, que converteix en les des- 
cripcions tan brillants; i són indrets molt lligats a la historia del país, que 
Verdaguer potencia míticament en aquests poemes. Marquen tres estadis en 
l'interbs de Verdaguer: el mitologico-historic, el religiós i el llegendari- 



nacional. La interrelació entre geografia i bpica l'expl-essa ben clarament en 
el discurs dels Jocs Florals de 188 1 : 

<<Cada pas del gran rei -Jaume I- des de son bressol de roca 
de Montd fins a sa monastica tomba de Poblet, és 10 cant 
d'una epopeia que, més que en les obres dels poetes, llegim en 
les planes de la historia, i, més que en les planes de la historia, 
en 10 mapa de l'antiga Catalunya, trossejat per nostra mala 
sort.>>26 

La relació metonímica que identifica els cants tl'una epopeia amb els 
passos del gran rei, subratlla la identificació entre geografia i epopeia, la fa 
més explicita i confirma el que exposava més amunt. 'També ens crida l'aten- 
cio sobre una de les figures historiques preferides de Verdaguer, el rei Jaume 
I. Una altra referbncia geografica important en Verdaguer és el Montseny: 
Aires del Montseny és una fita literaria, que completa les referbncies d'allb 
que enyorava del país, com una mena de sinbcdoque, en el seu viatge per Eu- 
ro pa: 

<<Oh Montserrat, Montjui'c, Montseny i Canigó!, jo us veig 
passar, l'un darrera l'altre, davant mos ulls, gue ploren d'e- 
nyorament, i vostre  dol^ record s'uneix a la calitja per distrau- 
re'm de l'enlluernadora vista del Jungfrau vestit de  gla^, i del 
Montblanc coronat de neus etern es...^^' 

Pel que fa a la forma, utilitza tres models establerts, amb un progrés en els 
deutes envers una estbtica romantica: des del model de l'bpica de base aristo- 
tblica, passant pel romanC llegendari, fins a la c a n ~ ó  de gesta. La barreja de 
models de vers i, sobretot, la incorporació de la can@ popular són alguns dels 
trets més característics i originals en el tractament de l'bpica. La descomposi- 
ció del gbnere en el pas de Liltluntida al Canigó recorda els canvis que es 
produeixen en l'ús del gbnere entre les imitacions rnés o menys fidels del 
Chateaubriand de Les Martyrs fins a la descomposici6 del gbnere que consta- 
tem en la Légende des sikcles de Victor Hugo. 

Per Últim, la barreja de materials, de procedbncia! ben diversa -religió, 
mitologia, historia-, aconsegueix que l'bpica verdagueriana tingui una in- 
tenció particular: a mig camí del poema apologbtic i de l'explicació de la 
fundació de la nació, molt d'acord amb el designi rornantic. Perqub ens esta 
donant la seva versió de la gbnesi dYEspanya i la de Catalunya. 

Aquí tan sols s'han explorat algunes possibilitats de models que ens po- 
den servir per explicar-nos lY<(originalitatn del model bpic triat i explotat (és a 
dir, creat per a l'ocasió) per Verdaguer. El repte que significa l'enfrontar-se 
amb un gtnere determinat, el poeta el supera amb escreix.28 Caldra que, des 
d'una perspectiva més positivista, s'esbrinin detalls més concrets sobre 
aquesta qüestió: qub llegia Verdaguer i quan, és a d i ~ ,  les relacions intertex- 
tuals més directes. 

Els filolegs romantics alemanys venien a la península a la recerca de mo- 
tius exotics. I quina no fou llur sorpresa en constatar que a Catalunya havien 
ressuscitat els trobadors. Llibres com Los trobadors nous (1 858) d'Antoni de 



Bofarull n'eren un bon exemple, i els poetes que conformaven l'antologia són 
els que van poder fer escriure a Johannes Fastenrath: 

Horch: aus dunkeln Grabesbanden 
ist der Sang der Catalanen, 
ist die Sprache grosser Ahnen 
neuerstanden, ne~erstanden!~~ 

Jacint Verdaguer fou el superador d'aquest esperit arqueologic, perque 
obri la poesia del país cap a una altra concepció del poeta i de la poesia més 
d'acord amb la modernitat. I per a ell, i per a la seva particular posició 
ideologica, l'epica li forní una eina imprescindible i immillorable per expli- 
car-se -i explicar-nos- una evolució. Del dolmen a l'altar. Des del paganis- 
me a la Catalunya cristiana que ell volia. I en l'operació transforma radical- 
ment la poesia local. 
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