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PRESENTACIÓ

L’objectiu de l’exposició és rescatar de l’oblit Cari-
tat de Jacint Verdaguer, un llibre editat pel mateix 
poeta amb la voluntat de col·laborar econòmica-

ment en la reconstrucció dels pobles d’Andalusia que, a la 
vigília de Nadal de 1884, foren assolats per uns terratrè-
mols devastadors.

Caritat és un llibre que havia quedat marginat a la secció 
de les obres dites menors del poeta però que en realitat 
és com la punta d’un iceberg. No és només l’indicador 
d’un context històric, social, literari, religiós, econòmic i 
polític de la màxima rellevància; sinó que revela un dens 
contingut ideològic sobre la pobresa i la riquesa en plena 
revolució industrial i enmig de la lluita de classes.

El Verdaguer de Caritat, de quaranta anys, a la Barcelo-
na de la meitat dels vuitanta del segle xix, esdevé un sis-
mògraf, no pas de terratrèmols com els d’Andalusia, sinó 
dels moviments que transformen la societat que ell ma-
teix contribueix a transformar, transformant-s’hi, amb 
els rics dels palaus dels Comillas, dels Güell, dels bisbes 
de Vic i de Barcelona, i amb els pobres dels tallers, de les 
fàbriques i dels carrers. 

Als inicis del segle xxi, en una societat que es transfor-
ma dia a dia amb un inquietant procés d’aniquilació de la 
societat del benestar, en uns moments en què entren en 
crisi els valors defensats pels obrers que llegien Caritat;  
és bo conèixer com la pobresa, derivada de les catàstro-
fes naturals i dels canvis produïts per la revolució indus-
trial, va inspirar la solidaritat del poble català i del poble 
andalús.

VIII Col·loqui Internacional Verdaguer 
Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic 
Fundació Jacint Verdaguer
 

Esquerdes produïdes a Guevéjar (Granada). Amb motiu dels terratrèmols de 
1884 l’Acadèmia de Ciències de París va enviar una comissió coneguda com “La 
Mission d’Andalousie”, que va romandre a Andalusia del febrer a l’abril de 1885, 
per recollir dades sismològiques i geològiques sobre el terreny afectat. Entre 
els científics hi havia dos enginyers, els senyors Offret i Bréon, que van realitzar 
fotografies molt interessants, algunes de les quals mostrem a l’exposició.



PRESENTCIÓ 
ELS 
TERRATRÈMOLS 
D’ANDALUSIA 

La nit de Nadal de 1884, molts rellotges de les províncies de 
Granada i de Màlaga es van aturar cap a les 9 del vespre: eren 
els primers efectes del desastre conegut com els terratrè-

mols d’Andalusia. Va ser un moviment sísmic molt devastador amb 
rèpliques gairebé imperceptibles, fins que el dia 28 es va tornar a fer 
sentir amb força. El 21 de gener encara hi va haver un tremolor de 
certa intensitat i es van arribar a sentir una cinquantena de sismes 
que no es varen aturar fins a la primera quinzena de febrer de 1885 
i durant més d’un any es van anar produint petits tremolors.

L’àrea  afectada  tenia una superfície de 200.000 Km2 i la zona de-
vastada ocupava uns 8.400 Km2. De l’estudi sobre la distribució i la 
intensitat del sisme se’n dedueix que el terratrèmol va afectar una 
àrea de forma aproximadament el·líptica, sense seguir la línia d’una 
suposada falla. La intensitat dels efectes sobre el territori vindrien 
més condicionats per la tipologia dels sòls, per la geomorfologia dels 
materials antics i per les característiques constructives dels equipa-
ments que no pas per l’existència d’un epicentre o una línia de deto-
nació determinada.

Per aquelles dates va caure una gran nevada i a la catàstrofe sismo-
lògica s’hi va afegir una climatologia de rigorós hivern que va com-
plicar enormement la situació.
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Zona afectada e intensidad del terremoto de 1884.

Mapa de riesgos del Plan de Ordenación del Territorio del Le -
vante Almeriense.
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A la Memòria que redacten els investigadors de “La Mission 
d’Andalousie” parlen d’aquest aparell per  mesurar la velocitat de les 
ones produïdes per un terratrèmol que ja s’utilitzava a França. És un 
aparell que combinava  l’ús del telèfon i l’electricitat, però incorporava 
la fotografia com a novetat per tal de corregir el marge d’error que 
podia representar la presa de dades a ull nu.  
FOUQUÉ, F. (1886): Mission d’Andalousie: Études relatives au tremblement de terre du 25 décembre 
1884, et à la constitution géologique du sol ébranlé par les secousses, Acad. Sci. Mem., XXX, 1-772.

Mapa de la regió influïda 
pel terratrèmol de 25 de 
desembre de 1884, realitzat 
pel geòleg i enginyer de 
mines Frederic de Botella i 
d’Hornos (1822-1899) 
Fons: Biblioteca de la Reial Acadèmia 
de Ciències i Arts de Barcelona

Mapa de perillositat sísmica segons l’escala Mercalli de XII graus. Mesura 
revisada pel vulcanòleg italià Giuseppe Mercalli de 1884 a 1906 i que és 
anterior a la coneguda escala de Richter. Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía, 
Instituto de Cartografía de Andalucía

Intensitats del terratrèmol de 1884 
Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía, Instituto de Cartografía de Andalucía

VI - VII

VI - VII

VI - VII

VI - VII

VI - VII

VI - VII

BAIXA 

MITJA

ALTA

Mario Jona, enginyer del port de Màlaga, va construir un aparell més 
simple que aquest per detectar els terratrèmols però no en tenim cap 
fotografia.



PRESENTCIÓ 
UN SISME 
DEVASTADOR

Els estralls de la catàstrofe van ser immensos. La dificultat 
per accedir al lloc dels fets i el caos dels primers moments 
fan que la quantificació i la descripció dels danys variïn 

segons les fonts. La magnitud de la tragèdia va ser difícil de valo-
rar i molts relats de l’època coincideixen en la xifra de cap a 800 
persones mortes i una estimació de gairebé 1.500 ferits. 

Van quedar destruïdes unes  4.440 cases i se’n van malmetre  13.000. 
El nombre d’edificis enderrocats a cada nucli de població va depen-
dre de la intensitat del sisme però també de les característiques 
constructives i del lloc on estaven assentats els edificis. 

Arenas del Rey (Granada) fou un dels pobles més afectats.  En 
25 segons es van desplomar 350 edificis i van quedar sepul-
tades 320 persones de les quals van morir 140. 

A Alhama (Granada) van caure un miler de cases i el 20 de 
gener s’havien extret 330 cadàvers. 

A Vélez-Málaga (Màlaga) amb 15 o 16 segons, el poble va 
quedar devastat.  Es van enderrocar cap a 500 cases i la resta 
van quedar gairebé inhabitables. 

La Cuereta 

era al cor de la hivernada; 
la terra, viuda del sol,
plorava trista, abrigada 
de neu freda amb un llençol.

una cuereta airosa 
volava per uns conreus;
de glaç tot era una llosa 
on se gelaven sos peus.

Demanava abric als arbres, 
estaven sense brancall, 
ses soques eren de marbres, 
sa brostada de cristall. 

Alhama after earthquake of Dec. 1884
Cases enderrocades del poble d’Alhama, imatge d’un fotògraf anglès
Fons: Casa de los Tiros, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

Alhama after earthquake of Dec. 1884. 
Vista del pendent de la muntanya d’Alhama recollida per un fotògraf anglès
Fons: Casa de los Tiros, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

Ruïnes de Periana (Màlaga). Unint la força de l’home i l’animal per fer front als 
estralls, dels fotògrafs francesos de “La MIssion d’Andalousie” Offret i Bréon.



PRESENTCIÓ 
LA PREMSA 
GRANADINA 
DEMANA CARITAT

 El diari el Defensor de Granada va donar les primeres notícies dels 
fets i s’erigí com a portaveu amb la doble funció d’informar i d’or-
ganitzar activitats per a recollir fons i ajudes per als damnificats.

El dia 27 obria les seves pàgines fent una crida a la caritat al mateix temps 
que creava una llista de subscriptors per organitzar les ajudes.

La inmensidad de la catástrofe que pesa sobre muchos pueblos de la 
provincia ha conducido a numerosas familias a la miseria, la desesperación 
y el desamparo, no pudo menos de producir un movimiento de caridad y 
filantropía hacia estos infelices hermanos nuestros.
(El Defensor de Granada, 27.12.1884)

El director del diari granadí, Luís Seco de Lucena, va mobilitzar  els seus  
col·legues de la premsa nacional.

La catástrofe ha sido inmensa, y a la inmensidad de la desgracia saben 
corresponder los esfuerzos del país y del gobierno, y el celo de las autoridades 
superiores de la provincia que ciertamente deja mucho que desear y es 
objeto de acerbas censuras por parte de la opinión imparcial, generosa y 
desinteresada.
(El Defensor de Granada, 29.12.1884)

Seco de Lucena es mostrava crític amb la  premsa de Madrid que en alguns 
casos havia despertat certes suspicàcies sobre la tendència a l’exageració 
dels corresponsals andalusos.

Con profundo dolor decimos, pero nuestra pluma no puede resistirse al 
cumplimiento del sagrado deber que tenemos de decir siempre la verdad. No 
extrañeza, indescriptible asombro nos produce leer los periódicos de la Corte 
y ver en ellos la frialdad, la suspicacia injustificable con que han recibido y 
dan cuenta de la catástrofe que nos aflige. 
(El Defensor de Granada, 31.12.1884)

El primer de l’esquerra és Luís Seco de Lucena (Tarifa, Cadis, 1857 - Granada,
1941), escriptor i periodista, a la redacció d’El Defensor de Granada, 1890.
Fons: Casa de los Tiros, Col·lecció Seco de Lucena

Composició documental realitzada per El Defensor de Granada 
sobre el terratrèmol d’Alhama. Fons: Casa de los Tiros, Col·lecció Seco de Lucena



PRESENTCIÓ 
L’ALARMA CREIX 
AL CRIT DE CARITAT

El dia 29 de desembre La Vanguardia es feia ressò de la ca-
tàstrofe. A partir del dia 1 de gener diversos mitjans obri-
en subscripcions d’urgència per socórrer els damnificats. 

Les descripcions eren crues ja que calia convèncer els lectors amb 
les paraules.

Las desgracias ocurridas en Andalucía a consecuencia de los 
terremotos han excitado la caridad general. De todos los paises 
se manda dinero y objetos para socorrer a las víctimas.
(La Vanguardia, 09.01.1885)

La Renaixensa. Diari de Catalunya va conèixer de primera mà 
els fets ja que hi tenia, casualment, el periodista i corresponsal 
barceloní Josep Reig (1866-1911) que envià amb urgència els 
primers telegrames i cròniques dels fets.
 
El dia 3 de gener la Gaceta de Madrid publicava un Reial Decret 
signat pel president del Consell de Ministres, Antonio Cánovas 
del Castillo (1828-1897), en el qual decretava la creació d’una Jun-
ta Provincial d’auxili a les víctimes dels terratrèmols i demanava 
a les Diputacions Provincials i als Ajuntaments del regne de subs-
criure’s a les llistes de donacions. En el mateix document es con-
vidava els funcionaris dels diversos ministeris a dedicar el seu sou 
del mes de febrer íntegre a les víctimes. També s’autoritzava els 
representants d’Espanya a l’estranger per recollir fons en aquells 
països per als damnificats.

La reacció, tant a nivell nacional com internacional, va ser espec-
tacular. Es calcula que es van arribar a recaptar, al canvi en la mo-
neda actual, uns 60.000 ¤ que distribuïts per la Comisaría Regia 
van permetre socórrer els damnificats i reconstruir els edificis ci-
vils, públics i eclesiàstics de les poblacions afectades.  

Ruïnes de Cacin (Granada)
Fons: Casa de los Tiros, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 

Resum de les aportacions nacionals i internacionals 
registrades per la Comisaría Regia
Madrid: Instituto Geográfico Nacional, 1981. 

Els bisbats de tot l’Estat van organitzar una subscripció per als damnificats que es va 
destinar a la reconstrucció d’esglésies i cases rectorials dels pobles afectats. El bisbat de Vic 
(Barcelona) n’és un exemple. Boletín Oficial Eclesiástico de 1885



PRESENTCIÓ 
LES PRIMERES 
IMATGES DELS 
TERRATRÈMOLS

Els diaris, a mesura que s’anava coneixent la desgràcia, havi-
en de recórrer a la descripció descarnada de les experièn-
cies personals dels afectats per tal de transmetre la mag-

nitud de la tragèdia. La capacitat d’informar el lector per mitjà de 
la fotografia impresa encara trigaria a arribar. 

En aquell moment només la premsa il·lustrada tenia els recur-
sos tècnics per a poder reproduir gravats a les seves pàgines. La 
premsa es va afanyar a enviar corresponsals, artistes i fotògrafs 
als pobles afectats per aconseguir apunts i fotografies que servi-
rien com a cròniques gràfiques, i tindrien així un major impacte 
que la simple descripció.

El 15 de gener de 1885 sortia imprès a La Ilustración Española y 
Americana (Madrid) el primer dibuix al natural que mostrava les 
conseqüències del terratrèmol. Aquest diari va anar il·lustrant el 
patiment i la necessitat d’ajudes de la població amb la reproduc-
ció dels gravats obtinguts de les notes i dibuixos enviats des de les 
províncies de Granada i Màlaga.

no hemos perdonado diligencia, actividad ni sacrificios:
[...] nuestro corresponsal en Granada, D. Paulino Ventura Sa-
batel comisionó a dos jóvenes dibujantes granadinos, los Sres. 
Medina y Rivas, para que copiasen del natural, como humana-
mente fuera posible, las ruinas de Alhama y Albuñuela, con el 
objeto de que expusiéramos a nuestros constantes subscriptores 
el aspecto que ofrecían aquellos montones de escombros, en los 
primeros momentos, digámoslo así, del terremoto.  
(La Ilustración Española y Americana, 15.01.1885)

La Ilustración Española y Americana, 15.01.1885
Fons: Biblioteca Nacional de España

L’aristocràcia celebrava actes socials per a recollir fons per 
als damnificats
La Ilustración Española y Americana, 15.02.1885
Fons: Biblioteca Nacional de España



PRESENTCIÓ 
EL NAIXEMENT DEL   
FOTOPERIODISME 
A ESPANYA

Les revistes il·lustrades, amb projecció internacional i en 
especial a l’Amèrica hispana, van tenir un paper molt im-
portant en la difusió gràfica dels terratrèmols i van esti-

mular el naixement del fotoperiodisme a l’estat.

hoy empezamos a consignarlos por medio del grabado, repro-
duciendo […]tres fotografías directas de D. J. Oses, artista ma-
lagueño
(La Ilustración Española y Americana, 22.01.1885)

L’editor i impressor Lluís Tasso i Serra, propietari de La Ilustra-
ción. Revista Hispano-Americana (Barcelona), havia enviat al lloc 
dels fets Heribert Mariezcurrena, un dels fotògrafs més impor-
tants del tombant de segle que també treballava per a la revista La 
Renaixensa. Mariezcurrena es va implicar profundament i perso-
nalment amb les víctimes del terratrèmol presidint alguns dels 
actes socials que es van fer a la capital catalana entorn el succés.

La Ilustración. Revista Hispano-Americana  reproduí els fotogra-
vats considerats com el primer reportatge fotogràfic publicat a 
Espanya. 

La carencia absoluta de buenos caminos y sobretodo la crudeza 
del tiempo, han retardado por algunos días la publicación de tan 
interesantes asuntos. Bien hubiéramos podido, como otros mu-
chos, inventar escenas é imaginar desastres, dándolos como co-
pia del natural; pero la serenidad de nuestra publicación nos ha 
hecho esperar antes que recurrir á tales medios.
(La Ilustración. Revista Hispano-Americana, 01.02.1885)

Amb la incorporació de les fotografies als diaris i setmanaris,  molts 
corresponsals es convertiren en fotoperiodistes, encarregats de 
cobrir gràficament una notícia, i així va néixer un nou perfil pro-
fessional. 

Calle Bermeja, Alhama (Granada)
La Ilustración. Revista Hispano-Americana, 01.02.1885
Fons: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Calle de la Cruz, Alhama (Granada)
La Ilustración. Revista Hispano-Americana, 01.02.1885
Fons: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Església improvisada de Jata (Granada)
La Ilustración. Revista Hispano-Americana, 15.02.1885
Fons: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

La Ilustración. Revista Hispano-Americana, 01.02.1885
Fons: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona



DE LA CARITAT 
ALMOINA A...

Jacint Verdaguer (Folgueroles, 1845 - Barcelona, 1902) és el 
poeta romàntic que amb la seva obra va posar les bases de 
la literatura catalana moderna. 

Llegint la seva obra ens adonem de l’evolució del concepte de 
caritat al llarg de la seva vida. Podem dir que hi ha un Verdaguer 
d’abans i un Verdaguer de després de Barcelona. Abans era el noi 
de Folgueroles que estudiava al Seminari de Vic i feia de mestre 
i mosso de pagès. Abans era el poeta principiant que guanyava 
premis als Jocs Florals i es reunia amb els amics a la Font del 
Desmai. Abans era el vicari de Vinyoles que es delia —fins a posar-
se malalt d’anèmia cerebral — per sortir d’aquell forat, córrer món 
i guanyar-se la glòria de poeta. Abans era el capellà de vapor de la 
Naviliera Transatlántica que a la fi podia veure món, el Nou Món, 
i acabar el seu poema L’Atlàntida.

Després, acomplert el seu doble somni de triomfar com a poeta i 
d’instal·lar-se a la capital de Catalunya, Verdaguer comença una 
nova etapa de la seva vida. Té 32 anys. El primer marquès de 
Comillas, la fortuna més gran d’Espanya, el contracta com a capellà 
domèstic, assessor, confident, acompanyant, inspector religiós 
de la Companyia Naviliera i almoiner o distribuïdor de la seva 
«caritat». El segon marquès el confirma en el càrrec i n’augmenta 
la influència. Verdaguer ha fet un salt grandiós en l’escala social. 
De jove de família modesta tirant a pobre i de capellà de pagès 
en un racó de la Plana de Vic, ha passat a Barcelona, al Palau que 
Antonio López i López té a la Rambla i a portar un intens activisme 
literari, religiós i patriòtic.

Heribert Mariezcurrena i Corrons

(Girona, 1847 - Barcelona, 1898)
Fotògraf, format a París, seguia les novetats que arribaven de Fran-
ça i d’Alemanya. Tenia el seu taller fotogràfic al passatge Madoz, 
era una habitual en les tertúlies del cafè Suís (1873 i 1874) on es 
reunien un colla de joves catalanistes moguts per interessos intel-
lectuals comuns. Així fou com va néixer la Sociedad Heliográfica 
Española formada per: Heribert Mariezcurrena, fotògraf; Josep 
Thomas i Bigas, estudiant d’arquitectura; Joan Serra i Pausas, di-
buixant, i  Miquel Joarizti, enginyer.

Fou l’introductor del fotogravat als Països Catalans, i en perfecci-
onà els mètodes.

Mariezcurrena va ser un dels primers fotògrafs que va captar la 
mirada profunda i ambiciosa del jove Jacint Verdaguer.

Jacint Verdaguer entre 1868-1870
Clixé de Mariezcurrena

Heribert Mariezcurrena i Corrons
Fons: Biblioteca Nacional de Catalunya



LA CARITAT 
SOLIDÀRIA

Les activitats de Jacint Verdaguer com a almoiner a Barce-
lona el porten a descobrir noves formes de pobresa que 
desconeixia. A la Plana de Vic els pobres eren captaires 

passavolants o famílies nombroses, atacades per malalties o ma-
les collites o amos sense escrúpols. Coneixia en carn pròpia aque-
lla pobresa: en les primeres proses recorda un dia d’hivern que la 
mare no tenia llenya per a escalfar el fillet.

A la Barcelona dels anys 80 del segle xix Verdaguer fa molts des-
cobriments. Entre aquests la revolució industrial dels «capitans 
d’empresa», l’obrerisme, les migracions dels pagesos a les ciutats i 
la proletarització de les dones. Entre tants descobriments el poe-
ta també reconeix la pobresa, la imparable pobresa que genera el 
progrés industrial. I, amb la pobresa, tema literari que a Europa 
dóna matèria a escriptors com Víctor Hugo o Dostoiewsky, Ver-
daguer descobreix la necessitat d’oposar-hi la «caritat», la benefi-
cència, l’almoina. És a l’inici d’aquest canvi ideològic que el poeta 
dissenya Caritat, un llibre almoina per als pobres d’Andalusia.

Per què canten les mares? 

son espòs està ferit 
ajagut en una estora; 
ahir vengueren lo llit 
per traure la fam a fora.

De flaçades i llençols 
fa deu dies que no en tenen; 
un los ne resta tan sols, 
que empenyaran si no venen.

Per menjar no tenen res, 
per cremar ni un brot de llenya; 
com no s’ha d’encendre més, 
lo fogó també s’empenya.

l’infantó no té bressol, 
la mare no té cadira, 
mes canta com rossinyol, 
però son marit sospira.

Jacint Verdaguer el 1886, any del triomf de Canigó. 
Verdaguer, imatges i obres. Barcelona: Museu Diocesà 
de Barcelona, 2002.



EL  POETA 
RESPON

L a iniciativa de Jacint Verdaguer de contribuir amb un lli-
bre de poesia a la campanya de solidaritat amb els pobres 
castigats pel terratrèmol l’emprèn, com era habitual en ell, 

de manera radical. 

El poeta havia vist directament, des del Palau Episcopal de Barce-
lona, com la gent portava almoines de tot tipus. El fet el va colpir 
profundament i el va portar a emprendre una iniciativa personal: 
va voler auxiliar els andalusos escrivint poesia, exercint el seu ofi-
ci. Així ho explica en la carta-pròleg de Caritat adreçada al bisbe 
de Barcelona, on es reivindica com a escriptor.

«Què puc donar?», me diguí a mi mateix, i aixís com si hagués 
sigut flequer hauria duit un parell de pans, essent poeta me 
creguí obligat a donar algun bé de Déu de poesia: quod autem 
habeo, hoc tibi do. Buidí mes escorregudes carteres, aprofití 
algun retall, doní forma a alguna idea, i veus aquí la història 
d’aquest petit llibre que, per nostres germans d’Andalusia, poso 
(besant-les amb reverència) en les mans de Vos senyoria, pura 
i senzillament com una almoina del cor.

El llibre és un recull heterogeni de poesies que el poeta tenia sen-
se lligar, però amb un títol genial com Caritat aconsegueix d’ele-
var com un tot. La iniciativa pren un caràcter de solidaritat amb 
els pobres, els perdedors habituals, i el conjunt és xuclat a l’esfera 
de la gran «poesia que baixa al carrer». 

Calle Mayor, 
Arenas del Rey (Granada).

La Ilustración. 
Revista Hispano-Americana, 

 22.02.1885
Fons: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Calle de la Fuente, 
Periana (Màlaga).
La Ilustración. 
Revista Hispano-Americana, 
22.02.1885
Fons: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Ruïnes d’Albuñuelas (Granada). Fotògrafs de “La Mission d’Andalousie” (febrer-març de 1885)

Ruïnes d’Arenas del Rey. Fotògrafs de “La Mission d’Andalousie” (febrer-març de 1885)



LA POESIA 
BAIXA AL CARRER
 

De totes les iniciatives sorgides dels cercles literaris cata-
lans la més ràpida i efectiva va ser la de Jacint Verdaguer.  
Tres setmanes més tard de la catàstrofe, el 13 de gener, ja 

presentava el llibre Caritat al bisbat de Barcelona a fi que es no-
menés el censor eclesiàstic per poder-lo publicar. Fou designat un 
intel·lectual de renom, Josep Torras i Bages, el futur bisbe de Vic, 
que va informar favorablement sobre la publicació el 23 d’aquell 
mateix mes. 

Per aquells dies, donava la notícia de la compilació del llibre al seu 
amic Jaume Collell, a qui enviava un poema del recull, perquè el 
publiqués al setmanari que aquell dirigia, La Veu del Montserrat, 
de Vic, demanant-li, però, que no digués «una paraula del volum 
[que] vull que vinga de sobte»: el poeta volia jugar amb l’efecte 
sorpresa. 

Verdaguer tenia pressa per publicar Caritat i va aplegar alguns 
poemes que ja havien estat publicats a la dècada de 1880 i una 
vintena de composicions que encara eren desconegudes però en 
les quals estava treballant.

LO CeGO D’aLHaMa

Tot ho ha perdut  
lo cego d’Alhama; 
son hort sempre verd, 
son hort i sa casa, 
son pare estimat, 
sa mare i germana, 
sa esposa i sos fills, 
lo niu i niuada, 
i, ai!, l’enteniment, 
finestra de l’ànima.
                          

Cec captaire d’Isidre Nonell, 1906
Llapis Conté i aquarel·la. 48 x 29,5 cm 
Fons: Gabinet de Dibuixos i Gravats 

del MNAC, Barcelona

Fotògrafs: Calveras/Mérida/Sagristà



UNA OBRA 
MISCEL·LÀNIA QUE 
INCITA A LA CARITAT
 

En els diversos poemes hi traspua la preocupació de 
Jacint Verdaguer pels temes socials: la pobresa, la 
humilitat, l’orfenesa, l’amor matern, les persones de-

semparades, etc.  

Com a solució als problemes de la lluita de classes, el poeta 
defensa la caritat com la virtut del bon cristià que dóna ajut  
material i espiritual als desvalguts.

En el poema que obre el llibre, escrit expressament per a 
l’ocasió: 

CAriTAT

oh Caritat!, cadena de flors que l’amor féu, 
en terra, tu, agermanes los homes amb los homes,

En el que tanca la primera edició al·ludeix directament a la 
catàstrofe:

LA veu de L’ATLànTidA 

Caritat, veu d’allà dalt, 
la veu de l’abisme apaga, 
i l’harmonia dels cels 
ací en la terra davalla. 

 
Ruïnes de l’església 

major del poble 
d’Alhama. Foto: Ayola

Fons: Casa de los Tiros, 

Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía

Tarramelli, T. 
and G. Mercalli (1885).  
I terremoti Andaluci cominciati il 
25 decembre 1884, R. Acc. Lincei, 
cclxxxiii.

Res d’una infeliç d’Isidre Nonell, 1898
Tinta xinesa, aquarel·la i envernissat. 24,4 x 19,8 cm
Fons: Gabinet de Dibuixos i Gravats del MNAC, Barcelona

Fotògrafs: Calveras/Mérida/Sagristà



260 DUROS PER
ALS DAMNIFICATS 

El llibre conté poesies de temàtica religiosa de caràcter 
místic com «Amor», «La rosa marcida» o «Mane nobis-
cum, Domine», de tipus moral com «Lo rector de Vilano-

va» o de caràcter edificant com «Amor de mare» i «Amor de fill».
També n’hi ha sobre la Mare de Déu de Montserrat, «La mort 
de l’escolà», i un altre d’agraïment «Als catalans de Filipines que 
m’han enviat una corona de llorer d’argent». 

Hi trobem també poemes de circumstàncies, com «A la mort de 
D. Antoni López», i de temàtica civil, com «L’heura», centrat en 
un tema tan romàntic com és el de les ruïnes, o una «tradició em-
pordanesa», en el cas del poema narratiu «Lo bruel».

L’aplec Caritat es va posar a la venda el 30 de gener de 1885, molt 
abans que altres publicacions benèfiques impulsades des de Bar-
celona. 

En va pagar l’edició el mateix Jacint Verdaguer i es venia a 4 rals. 
El benefici que donà, segons el mateix autor, va ser de «260 du-
ros» o sigui uns 9 ¤ que es van enviar a Andalusia. 

 

Santa Cruz del Comercio (Granada). Amb l’ajuda procedent dels bisbats es van anar 
construint les esglésies. Fons: Casa de los Tiros, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

Arenas del Rey (Granada). Les ajudes procedents de Catalunya van permetre 
reconstruir 60 cases, l’Ajuntament de Barcelona pagà l’escola i l’edifici municipal, 
i el bisbat de la mateixa ciutat va pagar l’església i la casa rectoral.
Foto: Laurent i C. Madrid. Fons: Casa de los Tiros, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

Alhama (Granada). Vista del barri nou 
Foto: Laurent i C. Madrid. Fons: Casa de los Tiros, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

Alhama (Granada). Vista del barri nou presa des de la carretera de Loja
Foto: Laurent i C. Madrid.  

Campanar de l’església d’Alhama. La 
Ilustración. Revista Hispano-Americana, 
(15.02.1885)
Fons: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona



TRES EDICIONS 
DEL MATEIX LLIBRE
 

A la primera edició només hi va haver temps d’escriure un 
poema centrat en les desgràcies d’Andalusia «La veu de 
l’Atlàntida» que dedicà al seu amic i traductor granadí 

Francisco Díaz Carmona.

De la segona edició, que ja era al carrer el 16 de maig del mateix 
any, en donava notícia el setmanari vigatà La Veu del Montserrat. 
Verdaguer hi va afegir quatre poemes nous i, com era habitual en 
ell, en va revisar la resta. Hi va incloure dos poemes relacionats 
amb la catàstrofe com «Lo cego d’Alhama», una de les ciutats 
més afectades pels terratrèmols, i un altre relacionat amb una al-
tra catàstrofe natural, una riuada, «Record de Múrcia». També hi 
va incloure una quarteta breu «Per què el Déu de la pau permet 
la guerra?» i «En Comillas», on oposa els records d’infantesa a la 
dura realitat del present. 

La tercera edició va sortir a la llum l’any 1893 i fou el darrer recull 
de Caritat editat en vida del poeta. En aquesta edició, encara va 
engruixir el recull amb dues peces noves: l’«Himne a sant Felip 
Neri», escrit a petició dels felipons en ocasió del tercer aniversari 
de la mort del sant, i un diàleg exemplaritzant, «Jesús i l’infant».

Reproducció de la coberta de la 1a edició 
Caritat, Edició Àlvar Verdaguer de 
Barcelona imprès per l’Estampa de Fidel 
Giró, 30 de gener de 1885. De format  
de butxaca (160x114 mm), tenia 100 
pàgines (incloent les de l’índex), paper 
de qualitat i cobertes de cartolina. Preu 
4 rals

Reproducció de la coberta de la 2a 
edició Caritat, Edició Àlvar Verdaguer 
de Barcelona imprès per l’Estampa 
de Fidel Giró, cobertes de tela (hi ha 
exemplars de color verd i marró, com 
a mínim). Format 154x104 mm i 112 
pàgines tapa inclosa. Preu 6 rals

Reproducció de la coberta de la 3a 
edició Caritat, Llibreria Tipogràfica 
Catòlica. Barcelona, 1893. Format 
de paper corrent i tapes senzilles 
(162x104 mm) i 112 pàgines (taula 
inclosa)



COM VA CONÈIXER  
VERDAGUER 
ANDALUSIA?
 
Verdaguer descobreix les terres d’Andalusia  deu anys abans 

dels terratrèmols, quan era capellà del vapor «Guipúz-
coa» de la companyia Transatlántica que solia atracar al 

port de Cadis. Per aquelles dates naixia a la mateixa ciutat Ma-
nuel de Falla, el músic que quedà fascinat per L’Atlàntida de Ver-
daguer i que va treballar els darrers vint anys de la seva vida en 
la composició de la cantata escènica amb cors, solos i orquestra, 
que fou acabada pel seu alumne Ernest Halffter. 

La Atlántida existía dentro de mí desde los años de la infancia. En Cádiz, 
mi ciudad natal, se me ofrecía el Atlántico a través de las columnas 
de Hércules y mi imaginación volaba hacia el más bello jardín de las 
Hespérides

Manuel de Falla

Durant les breus estades en terra ferma Verdaguer es delia per 
conèixer aquelles terres i així ho narrava en una carta adreçada 
al seu pare que vivia a Folgueroles, terra endins, a més de mil 
quilòmetres dels paisatges que el poeta li descrivia. Era el març 
de 1876 i començava la seva carta al pare dient:

Acabo de fer un viatget per Andalusia, que és lo millor, que he 
fet en la vida, i que mereix que vos lo conte.

I referint-se a Granada continuava:

Un barri que us agradaria veure. És fet de cases sota terra en 
lo rampant de la muntanya; és terra molt testa, i els moros 
cavaren aqueixes habitacions tan estranyes. [...] Dita muntanya 
s’anomena Monte Sacro, per haver-hi trobat les relíquies dels 
primers bisbes espanyols [...] 

L’Alhambra és l’edifici més bonic que hi ha a Espanya, mes està 
mig caigut.

En los jardins de vora el Dauro [Darro], a on escrigueren 
Chateaubriand i Zorrilla sos poemes de Granada, he collit eixes 
flors semblantes a violes que t’envio, i en lo Generalife la fulla 
d’heura. 

Carta de Verdaguer al seu pare, des de Cadis (26.03.1876) 

Al centre, Manuel de Falla i Matheu (1876-1946) 
baixant de la barca a l’illa de Petri en el lloc on, 
suposadament, hi havia les columnes d’Hèrcules de 
L’Atlàntida (Cadis, desembre de 1930). 
Arxivo Manuel de Falla

Santiago Rusiñol (1861-1931), 
La font del Generalife. Granada. Oli sobre tela, 93 x 110 cm, 1898
Museu de Montserrat

La Catedral de Cadis davant l’Atlàntic
Arxivo Manuel de Falla



L’ATLÀNTIDA BRAMA 
I BRACEJA DES DEL 
FONS DEL MAR 
ANDALúS

 L
’any dels terratrèmols d’Andalusia el periodista i professor 
granadí Francisco Díaz Carmona (Motril, Granada, ~1849- 
1916) acabava de traduir el poema èpic La Atlántida de 

Jacint Verdaguer.  En la primera edició de Caritat Verdaguer de-
dica el darrer poema al seu traductor andalús. Duu per títol «La 
veu de l’Atlàntida» i explica que els titans enfonsats al fons del 
mar braolen i demanen ajuda a Espanya.

Les primeres relacions epistolars entre l’escriptor i el traductor 
es poden documentar l’any 1879 quan Díaz Carmona li adjunta, 
en una carta, la traducció al castellà del Cant VII «Coro de islas 
griegas» de L’Atlàntida. Ambdós varen mantenir una relació 
epistolar de gairebé deu anys i van travar, segons es desprèn de 
les cartes, una relació personal ja que parlen de temes familiars, 
també de temes polítics però sobretot les converses són de 
caràcter professional.

L’admiració que Díaz Carmona  sent  pel poeta català es fa evident 
en les diverses revistes en què col·labora. Fou en la revista catòlica 
de Madrid La Ciencia Cristiana on va publicar la seva traducció de 
La Atlántida (1884) i un assaig sobre l’obra. Del carteig es dedueix 
que va haver de realitzar un esforç econòmic considerable per 
editar la seva traducció i que no va poder publicar una versió 
bilingüe. Es coneix, també, que va fer-ne una tirada de mil 
exemplars, que es venien al preu de quatre pessetes, una bona 
part dels quals, quatre anys més tard, «están amontonados en un 
rincón de mi armario». 

La veu de L’atLàntida 
A l’escriptor granadí D. F. Díaz Carmona

Cabussada per lo llamp, 
dins l’abisme jau l’atlàntida, 
cadavre d’un continent 
que té la mar per fossana; 
mes, tità mal soterrat, 
tot sovint braceja i brama, 
i avui ha llançat un crit 
a sa veïna l’espanya: 
—Filla meva del meu cor, 
vine, vine a mon llit d’aigua; 
mon cadavre és de gegant, 
mes n’hi cap un altre encara. 

Làmina de J. M. Xiró estampada per J. Thomàs, publicada a L’Atlàntida de Jacint Verdaguer 
Barcelona: Ilustració Catalana, 1906.
MUHBA. Museu-Casa Verdaguer



ON éS 
LA CARITAT?

 Deu anys després dels estralls dels terratrèmols d’Andalu-
sia, quan molts pobles i ciutats ja havien estat rehabilitats 
i s’havien fet tres edicions de Caritat, Verdaguer —amb 

cinquanta anys— va tornar a les qüestions humanes essencials i, 
en un article a la premsa, es preguntava el que mai no s’havia pre-
guntat, perquè es pensava que ja ho sabia: on és la justícia social?

La Caritat
en defensa pròpia

Mon somni, o si es vol, ma poesia a la caritat, me valgué 

la nota de poeta somiador, d’utopista i de visionari. 

Poc temps després, amb ma sortida perdia mon càrrec 

d’almoiner i, lo que és pitjor, los pobres perdien l’almoina, 

que s’anà retallant, retallant, fins a quedar gairebé 

estroncada, sia perquè els marquesos visquessen a 

Madrid, sia perquè es fes lo bé d’una altra manera. La 

supressió de la caritat me donà més pena que tots los mals 

que ja m’havien vingut i que tots los mals que m’havien 

de venir encara. Se socorrien amb ella més de tres-centes 

famílies de les més pobres i necessitades de Barcelona. 

Se podia donar la mà a algun dels molts que cauen; se 

podia cercar remei a alguna malaltia de les moltes que 

vénen; afavorir al que ha tinguda una desgràcia; cercar 

un acolliment al que no en té, un guia pel cego, un peu pel 

coix i una mare per l’orfenet que l’ha perduda. Se podia 

oferir un bocí de pa al pobre de poca fe que, en un acte 

de desesperació, va a suïcidar-se; se podia socórrer al 

que, vençut en la batalla de la vida, perd l’esma i cerca 

el trist consol de fer desgraciats als demés; i detenir al 

que, veient-se rebutjat d’una societat sense cor, sense fe 

ni pietat, se fa anarquista, per venjar-se d’ella.

El seguici fúnebre que va recórrer el centre de la ciutat de Barcelona va aplegar gent de totes les classes socials que volien retre testimoni al poeta del poble, Jacint Verdaguer. 
Juny de 1902. Fons: Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya


