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Resum 
Aquesta comunicació dóna notícia amb una dimensió representativa, que no pas exhaustiva, de 
l’aportació post mortem, fracassada d’una banda i reeixida d’altra, que Antoni d’Espona i de Nuix 
féu al VIè Centenari de la Mort de Dant, celebrat a Barcelona durant l’any 1921. 
 
Abstract 
This paper provides a representative informative dimension rather than an exhaustive one, from 
the post mortem contribution, on the one hand failed and on the other hand successfull, done by 
Antoni d’Espona i de Nuix at the Sixth Centenary of the Death of Dante held in Barcelona in 
1921. 
 
Criteris d’edició 
Els textos reproduïts, literaris o no, han estat adaptats seguint les mateixes i següents normes de 
transcripció. Les grafies han estat respectades sense cap variació de les originals. S’apliquen, però, 
les normes vigents d’ús de separació de mots, d’accentuació, dièresi, apòstrof i guionet. 
S’introdueix el punt volat en les aglutinacions que, a hores d’ara, no s’utilitzen, donant presència 
a la vocal tònica, si escau. Pel que fa a la normativa de majúscules i minúscules, no hi ha hagut 
cap modificació, respectant-ne la forma dels originals, per raó que els autors prefabrians i 
fabrians, sovint, feien un ús reverencial de la majúscula, alhora que el demarcatiu i distintiu, però 
mancant-hi la uniformitat que ara tenim adquirida; només s’han eliminat les majúscules inicials 
de vers, que són un mer ornament tipogràfic, ja present en la transcripció dantesca manuscrita 
de la Commedia d’Andreu Febrer al 1429. D’altra banda en el text vehicular, hi ha algunes 
majúscules que imiten aquest ús reverencial, sense que tingui més importància, sense cap 
connotació més enllà que ser una mímesi mecànica. S’han desenvolupat les abreviatures. 
 
Tota la bibliografia és consultable en línia mitjançant els enllaços que s’hi incorporen. 
  



Antoni d’Espona i de Nuix (Vic, 1849 – Vic, 1917), traductor de la Commedia 
 
Antoni d’Espona i de Nuix va néixer a Vic, 8 de febrer de 1849, descendent d’una família 
benestant de la comarca d’Osona. Advocat, publicista i literat, va mostrar al llarg de la seva vida 
una decidida vocació cultural i artística, vinculat a múltiples iniciatives del seu entorn social. 
 
Un germà seu, Joaquim (Vic, 1851 – Girona, 1925), va estudiar d’enginyer agrònom per ser, en 
acabant, catedràtic d’Agricultura a Toledo i després a  Girona, vila de què va ser nomenat batlle 
(1895-1897) i on va publicar obres d’agricultura, alguna destinada als estudis de batxillerat. 
 
Antoni d’Espona va estudiar, primer, al seminari de Vic i, tot seguit, a la facultat de dret de la 
Universitat de Barcelona. Com a advocat va exercir a Vic, arribant a ser nomenat jutge municipal 
i formant part del Col·legi d’Advocats, constituït l’1 d’agost de 1882, amb el mínim legal de vint 
membres, segons consta en notícia publicada. 
 

«Lo dia 1 del present mes, baix la presidència del Molt Il·lustre 
Senyor Jutge de 1a Instància y assistència del nou Promotor Fiscal, 
quedà constituït lo Lo [sic] Col·legi de advocats de la ciutat de Vich, 
compost de vint-y-un membres matriculats, habent sigut 
nombrada per unanimitat la Junta tal com segueix: degà, don Manel 
Galadies; diputat 1er, don Mariano Fàbregas; 2n, don Miquel 
Bertran; tresorer, don Joseph Font y Manxarell, y contador 
secretari, don Anton Bach y Xicoy. se creu fundadament que la 
Corporació s’aumentarà ab altres advocats de la pròpia ciutat, que 
per circunstancias especials no pogueren assistir a las reunions que 
se celebraren per a la formaciói de dit Col·legi.» 
 

(La veu del Montserrat 1882: 246) 
 

Al 1896 en una guia de Vic apareixen relacionats vint-i-tres advocats, que no se sap si tots 
exercien com a tals, perquè hi ha sis mossens, i el darrer de la llista és Antoni d’Espona; sembla 
que poc després de 1899 aquest col·legi ja no tenia els membres suficients i va desaparèixer. Al 
1911 ja no se’n fa referència en donar les llistes del partit judicial de Vic (ORDEIG 2007: 13). 
 
Les propietats familiars situaven els Espona entre els principals terratinents de la comarca, amb 
propietats a Sant Boi de Lluçanès, Torelló i Vic (TORNAFOC 2003: 29). Antoni d’Espona va 
iniciar per raó d’això, algunes actuacions immobiliàries. 
 

«A finals del segle XIX, Antoni d ’Espona i de Nuix, propietari de 
la casa Codolosa o Lliça, va impulsar la parcel·lació de l ’horta de 
dita casa. La carretera provincial de Vic a Girona passava pel carrer 
de Sant Miquel, aleshores edificat al costat de tramuntana. La 
urbanització de la banda sud del carrer de Sant Miquel i la plaça 
Catalunya (Nova) afectava de ple els terrenys d ’Antoni d ’Espona. 
Les parcel·les foren venudes a particulars que ben aviat edificaren. 
El mateix Espona va promoure algunes de les edificacions 
realitzades en els terrenys de la Lliça. Un projecte realitzat pel 
mestre d ’obres Josep Ylla i Cortinas, l ’any 1898, i impulsat per 
Antoni d ’Espona sembla correspondre a aquest edifici.» 
 

(Pla Especial Urbanístic 2005-2010: número d’ordre 183) 
 

I alhora participava contínuament de les activitats culturals de Vic, impulsades per les seves 
amistats i coneixences; de fet, va ser un dels onze comissionats nomenats, el 28 de setembre de 



1879, pel Círcol Literari, a fi de constituir el Museu Arqueològic del Círcol. Ell i d’altres pròcers 
van fer donació, al 1880, de diferents taules gòtiques i del frontal romànic d’Espinelves als fons 
del dit museu (La Veu del Montserrat 1880: 250). No gaire després, maig de 1882, el descobriment 
del temple romà de Vic, féu que, atenent la invitació rebuda, Espona participés i donés suport a 
la decisió de crear una Societat Arqueològica, amb la missió d’adquirir i conservar el dit temple. 
L’any següent, el 3 de gener de 1883, és vicepresident de la Junta Directiva d’aquesta societat, 
presidida per mossèn Jaume Collell. Aquestes inquietuds científiques que el van acostar a 
l’arqueologia i la numismàtica, li van donar un cert prestigi: «Fou nomenat, en ordre als seus 
mèrits, soci corresponsal de l’Associació Artística i Arqueològica de Barcelona (1886).» 
(SALARICH 1967: 319). Arran de les satisfactòries actuacions de la Societat Arqueològica vigatana, 
tant a Vic com a l’Exposició Universal de Barcelona (1888), s’impulsarà la constitució, a partir 
de l’anterior museu del Círcol, del Museu Arqueològic de Vic, que comptarà amb Espona com 
a membre de la Junta Directiva, en qualitat de conservador, càrrec que mantindrà durant uns deu 
anys, de 1889 a 1898. 
 

«Lo Museu arqueològich de la present ciutat, de què tant 
favorablement parlàrem en un de nostres darrers números, ha 
pogut adquirir darrerament nous preciosos objectes que fan molt 
bona paria al costat dels adquirits ja de temps, que tant justament 
cridaren la atenció de las personas entesas en lo ram en l’Exposició 
de Barcelona. La sala que s’hi ha destinat en una de las alas de la 
Biblioteca episcopal fa molt goig y convida a ésser detingudament 
visitada per tots los aymants de las antiguitats artísticas. Baix la 
presidència de l’Excel·lentíssim Senyor Bisbe, que tant de debò 
s’interessa per son aument, s’ha constituhït una Junta que té per 
objecte la conservació y creximent de dit Museu. La fórman las 
següents personas: Il·lustre Senyor Don Jaume Collell, canonge; 
Vicepresident 1er; Il·lustre Senyor Doctor Don Jaume Serra, Doctoral 
y Vicari General, Vicepresident 2n; Don Anton de Espona, 
Conservador; Don Francisco de Febrer, Tresorer; Don Joseph 
Serra y Campdelacreu, Secretari; Don Joaquim de Abadal, 
Vicesecretari, y vocals, Don Joseph Salarich, Don Martí Genís y 
Don Joseph Masferrer, Prebere.» 

 
(La Veu del Montserrat 1889: 70) 

 
La participació d’Espona, com a conservador, no tenia res de 
càrrec honorari, ans al contrari; al 1893 «es posà a la venda el 
primer fascicle del catàleg del museu, de 174 pàgines, preparat 
per A. d’Espona i J. Serra i Campdelacreu amb l’ajut –i amb la 
crítica i el desacord en algunes classificacions– dels seminaristes 
Pere Bofill i Josep Gudiol. L’altre fascicle es posà a la venda tres 
anys després, de manera que entre tots dos es formà un volum 
de 578 pàgines en què restaven catalogats 3.000 objectes, alguns 
d’ells reproduïts en làmines.» (ORDEIG 1991: 353). Les 
obligacions d’Espona que passava llargues temporades fora de 
Vic, van fer que el bisbe Morgades nomenés mossèn Gudiol, a 
la pràctica, suplent del conservador. Am els estatuts de nova 
redacció, encarregats pel bisbe a una ponència en què hi havia 
Espona, aquest va passar a representar la Societat Arqueològica 
a partir del 31 de desembre de 1897. (ORDEIG 1991: 355-356) 
 

La seva vinculació amb el món literari va fer que fos nomenat mantenidor dels Jocs Florals de 
1909. N’era presidenta, Dolors Moncerdà de Macià. A més dels premis tradicionals (Englantina 



d’or, Viola d’or i d’argent i Flor natural), per primera vegada es va atorgar el Premi Fastenrath, a 
la millor novel·la, a Solitud, de Caterina Albert i Paradís (Víctor Català), qui en carta adreçada a 
la presidenta va renunciar a l’import del premi a fi que es destinés a realitzar un bust del senyor 
Fastenrath que donava a l’entitat dels Jocs Florals de Barcelona. (Jocs Florals de Barcelona 1909)  
 
Espona no afluixava, però, ni per raó dels 60 anys que ja tenia, la seva adscripció política, i el 27 
d’abril de 1910 signava un manifest de suport a la candidatura de Miquel Junyent i Rovira, polític 
carlí, partit de caire ultraconservador, basat en els lemes «Fe y pàtria». 
 

«Electors del districte de Vich! En presència de la descarada 
persecució de què és objecte la idea religiosa, en la fonda crisis que 
atravessa la idea regionalista y, com a conseqüència d’això, devant 
els perills que amenàssan a tots els ideals nobles de justícia, pau, 
armonia y ordre, cal que la pàtria d’en Balmes y el seu districte, 
terra clàssica de l’amor a Déu y a Catalunya, enviï al Parlament del 
Regne un home d’història religiosa y regionalista immaculada, un 
home de conviccions arrelades, incapàs de claudicacions y defensor 
acèrrim dels nostres interessos fundats en les bases incommovibles 
de tot l’ordre social.» 

 
(TORNAFOC 2003: 308-309) 

 
Tota aquesta activitat social i cultural tenia lloc des de la seva residència a la plaça Malla, edifici 
que a hores d’ara ja no és propietat de la família Espona, tot i haver-ne estat la casa pairal durant 
segles, fins que va ser convertida en convent de monges, després de la guerra de 1936, on els 
Espona havien donat refugi a gent contrària al règim republicà. Roser, una filla d’Antoni 
d’Espona, va escriure un article descrivint l’edifici i, alhora, presentant detalls de la convivència 
familiar. 
 

[el gran saló de ca Espona] 
 
«Sobre la taula, fent guàrdia permanent, la Bíblia i la Divina Comèdia 
en edicions de luxe gran format» 

 
(ESPONA 1974: 239) 

 
[el menjador i l’hora de sopar a ca Espona] 
 
«Abans de sopar arribava el pare i començava el Rosari. [...] Jo crec 
de veritat que la família que cada dia es junta per resar el Rosari ha 
de romandre unida per damunt de tots els embats de la vida. 
 
El pare tenia una memòria extraordinària. Sabia de cor tota la 
Divina Comèdia d’en Dant; així com també versos, articles, 
anècdotes, coses interessants que ningú no recordava. A voltes deia 
al seu germà que li preguntés un capítol, a la sort, de la Divina 
Comèdia, i ell el recitava tot seguit amb tota seguretat, sense cap 
omissió. 
 
L’entusiasmava la tercera part, “El Cel”, li plaïa tant, que molts dies 
després de sopar, que era una de les hores familiars de “lectura”, 
ens en llegia trossos tan bonics com inspirats, que ell mateix havia 
traduït en versos endecasíl·labs.» 

 



(ESPONA 1974: 241) 
[el Centenari de Balmes de 1910] 
 
«Els dies que duraren les festes foren hostes a casa nostra el Senyor 
bisbe de Girona i el general Weyler, capità general de Catalunya.» 
 

(ESPONA 1974: 242) 
 

L’ambient familiar d’Espona era, doncs, dibuixat per components com religió, bellesa artística, 
tranquil·litat i silenci ambiental, seguretat econòmica, relacions socials de classe alta i felicitat 
domèstica, basada en l’ordre i la monotonia de costums. Espona va tenir dues filles (Senyor 
Ginebra, responsable de l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic. E-mail: 10gen2015 / 19:27), que, 
de ben segur, van ser el seu públic més fidel a l’hora de recitar els seus poemes i traduccions.  
 

«una casa per a una família ancestralment educada en les 
comoditats i refinaments d’una selecció social, que veu el futur 
confiadament amb esperit de continuïtat» 
 

(ESPONA 1974: 244) 
 
Dintre d’aquest ambient familiar de seguretat, religió i economia benestant havia crescut Espona, 
qui de ben jove s’havia integrat a l’Esbart de Vic, grup de poetes vigatans, alguns, diletants, si 
més no, i tots de formació universitària, lligats per la seva relació a partir del Seminari, del Círcol 
Literari de Vic i d’altres entitats de la vila,  que féu una primera reunió formalment reconeguda 
el 19 de juny de 1867; entre ells hi era Antoni d’Espona i també Jacint Verdaguer, Josep i 
Francesc Masferrer, Marià Campà, Josep Serra, Pere Andreu, Martí Genís,  Josep Salarich i Jaume 
Collell (VERDAGUER; COLLELL  1907: XXXVIII). L’Esbart de Vich és un actor indiscutible de la 
Renaixença catalana: tots els seus membres van menar el futur de Catalunya en una direcció 
conservadora de reivindació cultural i lingüística que quallaria en diverses propostes polítiques. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josep Salarich i Giménez, amb barret i bastó, amb Martí Genís i 
el canonge Collell al peu del padró en el cinquantenari de l’Esbart 

de Vic. Font del Desmai de Folgueroles, 1917. 



 
L’Esbart es reunia sovint a la font del Desmai, reunions anomenades esbartades, a fi d’escoltar 
poemes dels assistents, que els llegien i comentaven. Hi ha dates documentades d’algunes 
esbartades, que no pas de totes, del 20 de juny i el 6 de juliol de 1868, d’un parell de 1869, d’una 
de 1870 i, la darrera potser, de febrer de 1871.   

 
«En aquella casa, donchs, “de les figures”, com l’anomena·l poble 
per les quatre estàtues de les quatre estacions que adórnan lo 
terradet del pis principal de ca’n Puigsech, solíam anar-hi a totes 
hores los jóvens que encara·ns arrocegàvem per les aules de Vich 
y de Barcelona, y allí·s pot dir que tingué sa venturosa naixensa 
l’Esbart de Vich. En Cinto fou qui·ns donà la poètica denominació, 
perquè aixís com dihem un ‘esbart’ de aucells que vòlan a la bona 
de Déu, aixís nosaltres seríam com un esbart de poetes que·ns 
reuniríam prop d’una font, a la ombra dels arbres y allí cantaríam 
com els aucells, sense cerimònies acadèmiques. 
 
Veus aquí que a tots nos plagué la idea y un bell dia del mes de 
Juny, estant a casa·ls Masferrer, se’m va ocorre trametre una 
missiva a n·en Cinto, avisant-lo de que estigués a punt l’endemà 
per tenir la primera ‘esbartada’, a la Font de la Torre d’en 
Morgadès, no molt lluny de can Tona. La lletra de convit la escriguí 
en un full de pergamí arrencat d’unes cubertes velles, estrafent 
l’estil de l’antigor y posant-hi al capdavall un segell mal dibuixat ab 
una arpa y un sàlzer o ‘desmay’, perquè en la desús dita font  n’hi 
havia un, que fou per nosaltres com un símbol romàntich de 
l’Esbart, y des de aleshores donà nom a la fontana ombrejada per 
un gran olm y uns frescals avellaners. 
 
Tothom fou puntual a la cita, lo dia 19 de Juny, vigília de Corpus, 
abans de la cinch del matí, al Pla de Santa Teresa. Lo sol llevant 
que·ns venia de cara, dardejava·ls seus raigs, acabant de madurar 
les rosses espigues que·s torcían esperant la falç, y nosaltres, 
xarrotejant alegres com los aucells de les vores del Gurri, arribàrem 
a cant Tona, hont nos esperava per dar-nos lo bon jorn, aquell 
‘senyor mestre’ ab barretina musca y un bastonet de tortellatge. 
Cullí en Cinto clavells y brots de moraduix y alfàbrega d’un petit 
vergeret que hi havia al bell devant de aquella masia y, donant-ne 
un ramet a quiscun, ens encaminàrem cap a la font, preguntant-nos 
l’un a l’altre si “portàvam res”,  que volia dir si veníam preparats 
per llegir quelcom o si hauríam de contentar-nos en menjar quatre 
grans de anís y beure un got d’aygua, únich refrigeri que era permès 
en aquelles poètiques sentades. Assentats que fórem, qui sobre 
l’herbey, qui damunt de la taula de pedra, en Verdagner [sic] se trau 
un full de paper groguench, com solia aleshores gastar-lo y 
comença a llegir, ab acompanyament de passades d’un rossinyol, lo 
magnífich Parlament que és sens dubte una de les mellors planes 
de prosa poètica que modernament s’han escrit en català.» 

 
(VERDAGUER; COLLELL  1907: XXXIV-XXXVI) 

 
D’aquestes relacions poètiques i de l’ambient que s’hi respirava va néixer la inclinació d’Espona 
per fer poesia religiosa, que ja existia des dels inicis de la seva activitat a l’Esbart de Vic, al 1867, 
fins a la seva mort. En un volum publicat amb les composicions dels membres de l’Esbart, aporta 



quatre poemes: «Agar», «Raquel», «La Primavera» i «Anyorança» (ESPONA 1879: 16, 30, 54, 130). 
Agar, amistançada d’Abraham, i Raquel, esposa segona de Jacob, són dues dones mítiques de 
l’Antic Testament. Agar, foragitada per Sarai, l’estèril esposa primera d’Abraham, abandonada 
enmig del desert amb el seu fillet Ismael  i salvada en darrera instància per l’àngel de Deú que li 
dóna aigua; Raquel, esposa segona de Jacob, exemple de bellesa femenina, de dona estimada pel 
marit i de maternitat difícil. Uns quatre anys després, publica «Elieçer» (ESPONA 1883: 93); 
Eliezer és un altre personatge del mateix llibre bíblic on surten Agar i Raquel, el Gènesi, és qui 
va a la recerca d’una esposa, Rebeca, per a Isaac, fill d’Abraham. Aquesta afecció a les llegendes 
bíbliques són, segurament, una conseqüència de la seva formació primerenca del Seminari de 
Vic, on també va trobar la Divina Comèdia, com a font de reflexió i de satisfacció; ja ha estat dit 
com a ca seva, Espona recitava de memòria aquesta obra de Dante i que el llibre exposat al saló 
principal donava la benvinguda, al costat de la Bíblia, a les visites que es rebien a cals Espona. 
 
De poesia religiosa, datats al 1909, hi ha vuit sonets, escrits els dies 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16 i 22 
de setembre, enmig d’un desig de comunicació amb la divinitat, per raó de la imminència, que 
sentia, de la mort que no li arribava. Són un conjunt de vuit monòlegs adreçats al Déu pare (3), 
a la Verge (1) i a Jesús (4). En tots se sol·liciten diversos dons, virtuts i gràcies: dolor, mort 
immediata, humilitat, conformitat, amor, acolliment, ajuda, paciència, resignació, anhel de Déu, 
purificació, alliberament dels pecats capitals i, al capdavall, perdó dels seus pecats. Els primers 
versos de cada sonet, en fan idea clara del contingut: (I) «Concediu-me dolor, Déu y Senyor», 
(II) «Donau-me humilitat, Senyor mon Déu», (III) «Enlayrau-me·ls esguarts de l’esperit», (IV) 
«Oh, Regina dels àngels, Verge pura», (V) «Pacientíssim Jesús, Anyell mansíssim», (VI) «Jesús 
dolcíssim! Vós vinagre i fel», (VII) «De la rabiosa vibra de la enveja» i (VIII) «Quin dol ha estat, 
Jesús, la vida mia». Alhora que, en altres versos d’aquests sonets, mostra les deficiències que 
reconeix haver tingut durant la seva vida i la tristesa d’haver abandonat la proximitat a Déu, de 
quan encara era una ànima, per entrar a la vida terrenal. 
 
Quant a la seva afecció per Dante, val a dir que al 1912 en publicar-se La vita nuova, en espanyol, 
Lluís Carles Viada i Lluch, l’autor de la traducció, recorre a diversos literats perquè facin 
traduccions d’alguns dels sonets originals, a fi d’enriquir el volum per ell editat: Espona tradueix 
el sonet XI, Ne li occhi porta la mia dona Amore, també intervenen, a més de molts altres, aportant 
la traducció del mateix sonet, Josep Franquesa i Gomis i Mateu Obrador i Benassar. 
 

«ESPONA (ANTONIO DE) 
 
SONETO XI 
Ne li occhi porta la mia donna Amore 
 
Ma estimada en els ulls porta-hi l’Amor; 
axí esdevé gentil ço qu·ella mira; 
a hon passa, tothom arreu se gira, 
y a qui saluda fa estremir del cor. 
 
Per ço, si acata·ls ulls, don greu dolor, 
car de tot mancament ço a gemir tira, 
fuig la supèrbia al devant d’ella y l·ira. 
Oh, dones, ajudeu-me a fer-l’hi honor! 
 
Tota dolçura, tot pensar humil 
brosta en el cor del qui parlar la sent, 
d’hon qui sols l’entreveu benhaurat viu. 
 
Lo qu·ella apar tantost lleument somriu 
ni dir se pot, ni cab en pensament. 



Tant nou és tal miracle y tant gentil!» 
 

(ALIGHIERI; VIADA; ESPONA 1912: 178) 
 
La combinació d’ambdós interessos i objectes poètics, la religió catòlica i Dante Alighieri, va 
donar com a resultat que, tres anys passats, Espona tancava la seva traducció de la Commedia amb 
data de 20 de juliol de 1915, segons anotació autògrafa al final del cant XXXIII del Paradís. Aquest 
text el podem trobar, si més no parcialment, a dues institucions catalanes: l’Arxiu i Biblioteca 
Episcopal de Vic i l’Arxiu de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. 
 

A l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic hi ha un volum 
enquadernat de tapa dura, amb 98 pàgines. Aquestes 98 
pàgines corresponen a dues parts de mecanografiat 
diferent, per raó de la lletra. La primera part, de 47 
pàgines, consta de portada, indicant que es tracta del 
«Purgatori», el text incomplet del cant I (1-60) i els cants 
II, III, IV i V. És el text passat a net de la segona part, 
integrant les correccions manuscrites. Una segona part, 
de 51 pàgines, conté els cinc mateixos cants del 
«Purgatori», tret dels versos 1-15 del cant I. Aquesta 
segona part té múltiples correccions manuscrites que, 
segons sembla, van ser fetes per Ramon d’Alòs-Moner i 
de Dou, quan, al 1920, se li va encarregar l’examen del 
text per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans. La portada, com s’hi veu, té al peu el lema dels 
jesuïtes, «A. M. D. G.»,  id est, «Ad maiorem dei gloriam». 
Segons explica el senyor Ginebra, responsable de la 
Biblioteca Episcopal de Vic amb qui s’ha mantingut 
contacte, mossèn Gros, director de l’Arxiu i Biblioteca, 

té clares les circumstàncies de com hi va arribar la traducció: «l’anterior director, el Doctor Eduard 
Junyent (1901-1978), li havia comentat en diferents ocasions que aquest mecanoscrit que tenim 
el va trobar algú al carrer durant la Guerra, procedent, doncs, del saqueig de la Casa Espona i de 
Nuix, i li havia lliurat a ell. L’enquadernació actual la va fer Mossèn Gros.» (E-mail: 10 de gener 
de 2015/11:29) 
 
A l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans. Fons Ramon d’Alòs-Moner i de Dou. Apartat «3.4. 
Treballs [Caixes 42-56]». Subapartat «3.4.3. Dant [Caixa 46]». Carpeta «4» es conté «Text 
mecanografiat de la Divina Comèdia. Paradís (traducció catalana de A. de E. y de N. [Antoni 
d’Espona i de Nuix (Vic)]). És un text mecanografiat, farcit de correccions manuscrites, fetes, 
sembla, per Ramon d’Alòs-Moner, segons s’ha dit al paràgraf anterior. És un conjunt, doncs, 
també incomplet; se suposa que la Secció Filològica havia rebut el text íntegre de la Divina 
Comèdia i per alguna raó només hi ha restat aquesta tercera part. La consulta feta a l’Institut 
d’Estudis Catalans. Servei de Documentació i Arxiu, no dóna més informació, segons confirma 
una de les responsables, Eulàlia Miret i Raspall: «L’obra original de què disposem consta de 246 
fulls, mecanografiats amb correccions, corresponents al cant del “Paradís”.» (E-mail: 13 de febrer 
de 2015/13:56) 
 
El text dels cinc primers cants del «Purgatori», conservats a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, 
permeten fer-ne una transcripció, a partir de les dues versions mecanografiades, tot i que, com 
s’hi veu en la mostra que hi ha tot seguit, s’hi han introduït les correccions manuscrites; també, 
però, hi ha canvis entre una versió i l’altra, que responen a errades de còpia o, potser, a 
modificacions de qui mecanografia («d’increpar-los» es transforma en «de increpar-los»). La 
transcripció és com segueix. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«              p. 1 
Purgatori 
 
Cant I 
 
Argument 
 
Exit, Dant, de l’Infern, per el camí pregon pel que Virgili l’ha guiat, 
després de sentir-se fruir ab la dolçesa de l’aire pur, y, ab 
l’espectacle del Cel estrellat, tròban a Cató d’Útica, guardià de las 
plajas del Purgatori, qui, després d’increpar-los sobre sa vinguda, 
satisfet de las explicacions de Virgili, els instruex sobre lo que han 
de fer y·ls dexa. Virgili mena a Dant a la vora del mar y, després de 
rentar-lo, l’hi cenyex un jonc llis a la cintura, per donar cumpliment 
a las instruccions a l’ombra del d’Útica, abans de empréndrer el 
camí de la montanya. 

p. 2 
Per corre aiga millor velas arbora, 
avuy, de mon enginy, el xich vaxell, 
3. que, mar tan cruel dexà arrera ab sa prora. 
 
Y cantaré del segon regne, aquell 
que, l’esperit humà purgant, fa visca, 
6. y·l fa digne del Cel tornant-lo bell. 
 
Més la morta poesia aquí revisca 
–Oh, Santas Musas!– car per vostre·m do; 
9. y, aquí, Caliopea un poc reïsca, 
 
acompanyant mon cant ab aquell so 
pel que ls garças tristas van sentir 
12. el colp tant fort que se·ls fongué el perdó. 
 
Un dols color com d’oriental safir 



que s’acullia arreu, pel serè aspecte 
15. de l’aire pur, a fins al primer gir 

p. 3 
devant mos ulls recomençà dilecte 
tantost haguí, jo, exit de l’aura morta 
1qu·ulls y cor m’entristia ab dur efecte.  18 
 
El bell planeta, qu·en l’aimar conforta, 
feya somríurer, ja a tot l’Orient 
velant als pexos qu·en seguici porta.  21 
 
Y·m vatx girà a mà dreta, y mirí atent 
a l’altre pol, veyent-hi quatre estrellas 
2vistas tan sols per la primera gent.  24 
 
Gaudir semblaba·l Cel, ab llurs llums bellas. 
Oh, septentrió qu·ets en viudesa escrit, 
ja que privat estàs de mirà aquellas!  27 
 
Com, jo de llur esguart ja fos partit, 
tombant-me sols un poc vers l’altre pol 
3a hont el carro habia·s ja abcondit,  30 

p. 4 
vegí, de mi molt prop, un vell tot sol, 
digne de reverència a sola vista 
com no·n deu més a pare cap fillol.  33 
 
Llarga, la barba, ab pèl blanquísim mista, 
portaba, y, al cabell era semblant, 
y d’ella a·l pit l’hi queya doble llista.  36 
 
Els cuatre sants estels, llurs raits vessant, 
la sua faç umplían tant de llum 
qu·l veya com si el sol l’hi fos devant.  39 
 
«Qui sou, qu·el riu pujant sens ni vesllum, 
habeu pogut dexar la presó eterna?» 
–digué movent sa barba com blan fum–  42 
 
«Qui os ha guiat o qui os ha estat lluerna, 
de fora exint de la pregona nit 
que·l vall d’Infern té en ombra sempiterna? 45 

5 
És que les lleis d’abenc s’han abolit? 
O s’és mudat el Cel, ab nou consell, 
que, damnats, a mas covas heu exit?  48 
 
llavors mira’m mon Mestre, y tocant-me, ell; 
per sas paraulas, mans y seny mogut, 
ab ulls y camas feu-me honrar a aquell.  51 
 
Respongué aprés: «De mi no som vingut, 
dona baxà del Cel y per son prech 
aquest en ma companya me n’he endut.  54 



 
Mes ja qu·és ton voler que·t fassi aplech 
de nostra condició, com qu·és prou vera, 
per res d’axò lo meu negar-te dech.  57 
 
Aquest no ha encara vist sa nit darrera, 
mes tant per sa follia, s’hi acostà, 
que molt poc temps faltà per girà enrera. 60 

6 
Doncs, com he dit, per ço és que se m’envia, 
per deslliurar-lo y més camí no hi habia 
qu·aquest y per aquest ab mi es ficà.  63 
 
Jo li he mostrat, arreu, la gent impia 
y ara aquells esperits li he d’ensenyar 
qu·aquí s’estan purgant sots ta batllia,  66 
 
Del com l’he duit llarg fora de contar; 
de dalt descend virtut y exa és ma ajuda 
perquè pugui axí veure’t y escoltar.  69 
 
Axí·t plagui graciar-l’hi sa vinguda; 
llibertat va cercant, la qu·és tant cara 
com sap qui ha per la tal mort resoluda  72 

7 
Tu ho saps, no·t don per ella amarga cara, 
en Útila la mort, hont has dexat 
despulla qu·al gran jorn serà tan clara.  75 
 
Cap edicte eternal no hem pas trencat, 
perquè aquest viu, y Minos no m’aplega, 
que som del cercle, hont cast esguart llençat. 78 
 
Per ta Màrcia és, qui apar qu·encara’t prega, 
–Oh, pit qu·ets Sant!– permís que teva·s senti; 
per son amor a nostres precs et plega.  81 
 
Tos set regnes seguir dexa’ns qu·intenti, 
grat sia, portaré de tu a n’aquella, 
si·t dignas que ton nom abax esmenti.  84 
 
Màrcia a mos ulls plagué, per bona y bella, 
tant, que mentres fui viu, diu ell totahora, 
«de tot ço que volgué consegui·m ella.  87 

8 
Ara que més enllà del mal riu mora 
te’n pot commoure ja, per la lley feta 
alashoras que jo lliberat fora.   90 
 
Mes, si dona del Cel mou te y·t decreta, 
tal com em dius, ab tals llahors no·m vingas, 
basta en son nom el prec, perquè l’admeta. 93 
 
Vés, doncs, y fes qu·aquest cenyit el tingas 



ab un jonc llis, y renta bé sa faç, 
perquè aquí tota taca d’ell estinga·s.  96 
 
Que no convé, si l’ull se li entelàs 
de boira lleu, qu·a aquelll del Paradís 
primer Ministre, als ulls se presentàs.  99 
 
Aquesta illeta, entorn anant axís, 
allà bax, hont el bàtrer sent de l’ona, 
cria sobre el tou llot, jonc vincladís.  102 

9 
Cap planta si treu fullas o no·s dóna 
ans s’hi fa testa, pot trobar-hi vida, 
perquè prou a els batecs no s’aparien.  105 
 
Al tornar, vers açí no feu l’exida; 
el Sol vos mostrarà, que·s veu alçar, 
a hont péndrer al mont millor sortida.  108 
 
Y desparex, y jo·m vatx axecar 
sense dir mot, y be acostar-me em dex 
lo Mestre meu y els ulls l’hi vatx fitar.  111 
 
Ell comença «Fillol, mon pas seguex, 
tornem enrera, que d’açí declina 
esta planura fins al mar matex»   114 
 
Vencia a l’alba l’hora matutina 
que fugia a l’ampait y, encar, llunyà 
sa lluïssor mostraba·m la marina.  117 

10 
Y axís anem pel solitari pla 
con qui a la via torna, qu·ha dexada 
y fins que hi és, li apar anar en va.  120 
 
Quan arribem allà a hont la rosada 
lluita ab el Sol y, per trobar-se en part 
a hont s’ombreja, és poc evaporada.  123 
 
Abdós mans a l’herbey que se’n veu fart 
molt suaument el meu bon Mestre hi posa 
y jo, qu·endivini, ben clar, son art.  126 
 
L’hi presentí ma cara llagrimosa, 
y, aquell color, em dexa, descobert, 
que l’Infern m’abscondí, tantost m’arrosa 129 
 
Venim, aprés a vora el mar desert 
que navegar sas aigas no·s vegé 
d’home que pel retorn fos prou espert.  132 

11 
Y aquí em cenyex com a n·aquell plagué, 
–Oh, maravella!– al punt en qu·ell arrenca 
la planta humil, ja una altre allí tragué,  135 



tantost, el cap, com l’altre d’allí·s trenca. 
p. 12 

Purgatori 
 
Cant II 
 
Argument 
 
Els Poetas veuhen venir y desembarcar a la plaja la tripulació d’una 
barqueta carregada d’ànimas qu·arríban y pilotada per un àngel. 
Entre las ànimas desembarcadas, Dant hi troba a Casel·la, gran 
músic, y ensems gran amic seu, qui, a precs del Poeta, entona una 
cançó que, axís aquest com totas las ànimas, escóltan tan arrobats 
per sa dolcesa que s’oblídan de corre al mont a purgar-se, fins que, 
de sopte, els ix Cató, qui reprèn a las ànimas de negligença, y totas 
fujen esparveradas vers a la muntanya, inclusos els dos Poetas. 
 
El sol a l’horitzó ja estaba junt, 
qu·ab el seu meridià cercle cobrex 
Jerusalem, hont té més alt son   3 

P 13 
Y la nit qu·a oposada part cenyex, 
ab las balances, ja del Gange exia, 
las quals de sas mans cauen tantost crex. 6 
 
La faç blanca y bermella que lluïa, 
d’ahont jo era, la gentil Aubada, 
revellida y, ja groga, aparexia.   9 
 
Encar de ran de mar nostra petjada 
posava·m, com qui pença el seu camí, 
que, hi va ab el cor y fa el cos parada.  12 
 
Y, heuse que, com al nàixer del matí 
pels espessos vapors, Mart, tot rosseja, 
bax, vers Ponent, dessobre·l sol marí.  15 
 
M’apareg tal, qu·em sembla, encar que·l veja, 
un llum, mes tant rebent, venint pel mar, 
qu·a son costat tot vol empalideja.  18 

P 14 
Al qual, com un breu temps, per preguntar 
al Guia meu, d’afiturar jo dex, 
fet més lluent y major, ja·l vetx brillar.  21 
 
Aprés a sos costats se m’aparex 
un blanc, que no sé qu·és y al seu dessota, 
y, poc a poc, un altre blanc hi nex.  24 
 
El Mestre meu encar no parla gota, 
mentres al blanc primer alas no hi veu, 
mes, tantost qu·el nauxer del leny qui es nota.  27 
 
Crida «Aquí tenim l’Àngel de Déu! 



Cuita, dobla els genolls, plega les mans, 
tals ministres, aprés, veuràs arreu.  30 
 
Veus com menyspreua·ls instruments humans, 
y ni vol rems ni velas, car son zel 
té sas alas, en setis tant llunyans.  33 

P15 
Mira com las reté dretas al Cel 
y ab las eternas plomas l’aire bat, 
y may se múdan com el mortal pèl.  36 
 
Aprés, com més y més apropat 
l’aucell diví, més clar s’aparexia, 
no poguent sostenir l’hi l’ull fixat.  39 
 
Per ço l’acal y a platxa se’n venia 
ab un vaxell tant llest y tant lleuger 
qu·ab prou feinas en l’aiga s’enfondia.  42 
 
S’estaba a popa el celestial nauxer, 
tal que faria beat sols ben descrit, 
y esperits més de cent veuhen-s’hi ésser,  45 
 
i, d’in exitu Israel de Egipto, el crit 
alça la gent, cantant ab una veu 
ensems, tot ço qu·el psalm ens porta escrit. 48 

P 16 
Aprés el signe els féu de santa creu 
y tots sobre la platja·s van gitar, 
y, com vingué, llavors se’n tornà, lleu.  51 
 
La turba que hi restà novella apar, 
tota, del lloc, y esguardà a llur entorn, 
com l’hom qu·algun novell té d’encetar. [sic] 54 
 
Pertot arreu satjetejava al jorn 
el Sol, qu·ab sas satjetas  de llum banya 
al Cel, llençant del mitj al Capricorn.  57 
 
Quan el llur front, la gent que·s troba estranya 
ens dreça y diu: «si és que·l sabeu, digueu-nos 
a hont és el camí de la muntanya».  60 
 
Virgili els diu «Vosaltres suposeu-nos 
tal volta, experiència de aquest lloc, 
pelegrins com vosaltres som, creyeu-nos». 63 

P17 
Suara arribarem, ventatjant-vos poc, 
per via distint, tant aspre y tant pregona 
que, l’anar d’açí enllà, semblarà·ns joc.  66 
 
Com d’ànimas l’estol, llavors, s’adona 
per mon alè ésser jo persona viva 
l’astorament esgrogueïment els dóna.  69 



 
Y com el misatje ab el ram d’oliva 
atrau la gent, per escoltar novellas, 
y, d’alçar-se curiós, ningú se’n priva.  72 
 
Axí es fitaren en mon rostre aquellas 
ànimas benahuradas, quantas n’hi han, 
casi oblidant l’anar a fer-se bellas.  75 
 
Y una d’ellas vegí avençar-se tant 
per abraçar-me, ab tant de viu afecte 
qu·em va mòurer a fer acte semblant.  78 

P 18 
Oh, unas ombras, fora de l’aspecte! 
Las mans per tres vegadas vatx esténdrer; 
las tres caurem al pit, va ésser l’efecte.  81 
 
La maravella el rostre·m cuidà encéndrer, 
y l’ombra sonrigué, y va recular, 
y avançar-l’hi, seguint-la, vatx empréndrer. 84 
 
Llavors, suaument, digué·m volgués restar 
y conegui qui s’era, y l’hi preguí 
que·s deturés un poc per a parlar.  87 
 
Ella·m respon «Aital com jo t’aimí 
en cos mortal, aital t’estimo, solta, 
per ço·m detinc. Mes tu, com ets aquí?  90 
 
«Casel·la meu, per retornà altre volta 
allà d’hont vinc, fatx, are [sic], aquest viatje 
–diguí– Mes com tanta hora se t’ha tolta?» 93 

P19 
Em respongué «Ningú m’ha fet oltratje 
si aquell que pren quan vol y a qui li plau 
m’ha negat tantas voltas est passatje.  96 
 
Que son voler del just voler és clau 
y·s veu qu·exos tres mesos ell ha pres 
al qui ha volgut entrar-hi en santa pau.  99 
 
Axís, jo, de la marina, ara, en regrés 
a hont el Tibre, sa aiga en el mar sala, 
d’ell he, benignament, sigut admès,  102 
 
en la platja a hont, de nou endreça l’ala 
perquè aquell és el punt a hont es retreu 
tothom, qu·a l’Aqueró, damnat, no cala». 105 
 
I jo, «Si lley novella, aquí no·t treu 
de la memòria y d’ús l’amorós cant 
que·m solia aquietar tot desitj meu  108 

P- 20 
Placia’t d’aconhortar un poc, cantant, 



l’ànima mia, qu·en la sua persona, 
venint açí, d’afanys s’ha omplerta tant.  111 
 
«Amor qu·a la ment mia m’enrahona» 
començà de cantar, tant dolcement 
que sa dolcesa encara a dintre·m sona.  114 
 
El Mestre meu y jo, y tota la gent 
qu·éram ab ell, semblàbam tan contents, 
com si a nengun parlés d’altre la ment.  117 
 
Estàbam tots tan ficsos com atents 
a sas notas, quan, heus·e el vell honest, 
cridant fort «Què és açò? Oh, esperits lents! 120 
 
Quina indolència, quin restar és est? 
 Apa! Al mont, que l’escorsa se hos despull, 
qu·a Déu no dexa fer-se és manifest». 

P - 21 
Com quan blat o cugula l’estol cull, 
de coloms, tot posat a la pastura 
quiet, sens mostrar el llur usat orgull.  126 
 
Si cosa s’esdevé qu·els fa pahüra, 
soptosament, dexa el menjar y tresca 
per trobar-se empaitat de major cura.  129 
 
Axís vegí aquella mainada fresca 
dexar el cant, fugint envers la costa, 
com qui corrent, no sap per hont las pesca 132 
 
ni la partida nostra fou menys tosta. 

P32 [sic] 
Purgatori 
 
Cant III 
 
Argument 
 
Els dos Poetas fan via vers la montanya y, estant al peu d’ella y no 
trobant el camí per a pujar-hi, veuhen venir una tropa d’ànimas que 
paçan més amunt, amb molta pausa, y interrogadas, els mòstran 
per a hont han d’entrar y el sender qu·han de seguir. Una d’exas 
ànimas es descobrex a Dant, manifestan-l’hi ésser Manfrè, Rey de 
Pulla y de Sicília. 
 
Tost com la soptadíssima fugida 
espargí aquella gent per la campanya 
envers al mont, com d’agulló punyida,  3 

P-EE 33 [sic] 
Acostí·m més a ma fidel companya, 
car, com ho hauria fet si ell fos ausent? 
Qui m’hauria menat per la montanya?  6 
 



Y ell sentia, em sembla, remordiment. 
Oh, conciència dignísima y tan neta, 
que falta lleu et mord amargament!  9 
 
Quan el mòurer dels peus, fugint, s’aquieta, 
que tot honest posat de l’acte, apaga, 
la mia ment, que·s concentrava estreta,  12 
 
son pençar estengué com d’ànsia vaga, 
y al puig del mont els ulls afití ab goig, 
qu·envers al Cel, més alt son cim amaga. 15 
 
El Sol, qu·arrera flamejaba, roig, 
romput m’era, al devant, per ma figura, 
que, dels raigs que·m tocàban, era estoig. 18 

24 
Y·m girí de costat, sentint pahüra 
d’ésser abandonat, tost com vegí 
només, devant de mi, la terra obscura.  21 
 
Y el meu confort «Per què malfiar-te axí?» 
a dir-me començà, vers mi girat, 
«No·m creus ab tu ni·t creus ser guiat per mi?»  24 
 
Vesper s’alça ja allà, a hont sepultat 
hi ha el cos, dins del qual, jo donaba ombra, 
Nàpols el té y de Brindis és llevat.  27 
 
Ara, si a devant meu ja res s’aombra, 
no’t deu maravellar més que, dels dels, 
qu·els raits de l’un cap altre raig escombra. 30 
 
Per sufrir els torments, calors y gels, 
a cossos tals per la virtut abona·s, 
de com se fa, no·ns vol alçar els vels.  33 

25 
Boig és qui a esper de nostra rahó, dóna·s 
de que may puji la infinita via 
qu·ha una sola substància en tres personas, 36 
 
Acontenteu·s, humanas gents, ab qui a 
que si visió de tot se os hagués duit 
no era ja menester parir Maria;   39 
 
Y desitjar vejéreu sens cap fruit, 
tal que fos llur desitj posat a to, 
que per etern torment se n’han enduit.  42 
 
Parlo per Aristòtil, per Plató 
y per molts d’altres y acalà son front, 
y va enmudir, restant en turbació  45 
 
Arribem, mentrestant, al peu del mont; 
y, la penya hi trobem tant aspre y erta 



qu·en va la cama s’hi amaneix, enfront.  48 
26 

De Serici a Turbia, la deserta 
y més asprosa via, fora escala, 
a son costat, suau, plana y oberta.  51 
 
«Qui sap a quina mà la costa acala, 
–el Mestre diu, llavors, fermant el pas– 
per a pujar-hi sens portar res d’ala?»  54 
 
Y com els ulls a terra, ell abaxàs, 
en cercar el camí posant sa ment 
y del tallat penyal, jo, entorn guaitàs.  57 
 
Per la mà esquerra aparegué una gent 
d’ànimas y movent vers nós els peus 
y no ho semblaba, per son pas tant lent.  60 
 
«Axeca» diguí al Mestre, ara els ulls teus, 
vet allí dalt, qui·ns don consell sencill, 
si, per etzar, de tu mateix no·l treus.  63 

27 
Mirà llavors y franc mon bon capdill 
respon «Cap allà anem, qu·ells han pas bla 
y tu aferma esperanças mon dols fill».  66 
 
Encara·ns era ex poble, de llunyà. 
Com diré? Quan haguérem fet mil passas, 
tan luny com hi arribés bon tir a mà.  69 
  
Y tots s’aprétan vers las duras maças 
de l’alta roca y·s pàran ferms i estrets, 
com per mirar qui va dubtant atraça·s.  72 
 
«Oh, ben finits! Oh, ja esperits elets!» 
digué·ls Virgili «Per aquella pau 
de què, crec, sereu tots un jorn replets.  75 
 
Dieu-nos el punt, hont la montanya jau, 
que possible se’ns don pujar-hi, a abdós, 
qu·el pèrdrer temps al qui més sap desplau. 78 

P-28 
Com las ovellas van exint del clos 
a una, dos, tres y las demés s’estan, 
temorencas, baxant els ulls y el mos.  81 
 
Y·l que fa la del cap, las altres fan, 
arrambant-se-l’hi bém si·s para y resta; 
sencillas, quietas y·l perquè no l’han.  84 
 
Tal mòurer-se vegí venint, la testa 
d’aquella mandra y benanant remada, 
púdica en faç y en caminar honesta.  87 
 



Com ells a mon devant veren trencada 
la llum, en terra, qu·a ma destra ho era, 
l’ombra, a la roca des de mi, ajassada.  90 
 
Restaren, un poquet fent-se endarrera, 
y·ls altres que venían d’ells aprés, 
sens sapiguer perquè, d’igual manera.  93 

P29 
Sens que m’ho demaneu, jo vos confés 
qu·és humà el cos d’aquet qu·açí veyeu 
y per ço·l raig del Sol en terra es fos.  96 
 
«No os causi admiració so, mes creyeu 
que no sense virtut del Cel, insigne, 
exa paret sobrepujar ell deu».   99 
 
 El Mestre axís y aquella gent tant digne 
«Reculeu» diu «y aneu devant, dant vol» 
ab el dors de la mà fent-nos llur signe.  102 
 
Llavors un d’ells comença «Qualsevol 
qui sias, gira·ls ulls ton caminant 
y si m’has vist al món, pensa-ho, tu sol».  105 
 
I jo fit l’esguardí, mos ulls fitant: 
ros era y bell, airós, gentil y ardit, 
mes una cella fesa té al semblant.  108 

P-30 
Quan jo ab humilitat haguí·l’hi dit, 
no haber·l vist may, «Esguarda’m, doncs» digué 
y m’amostrà una plaga dalt del pit.  111 
 
Aprés, somrient, em diu: «Jo som Manfrè, 
el nét de na Constança, emperatriu, 
y·t prec que, quan al món tornis a essé,  114 
 
a ma filla gentil, generatriu 
de l’honor de Sicília y d’Aragó, 
vajis, per dir-li el ver, si és que altra·s diu, 117 
 
aprés que traspassat me sentí, jo, 
de dos plagas mortals, me vatx rendir, 
plorant, a Aquell que don de grat, perdó. 120 
 
Horribles, foren mes pecats d’ahir, 
pro Infinita Bondat, benigna, abraça 
prenent allò qu·envers mon cor es gir,  123 

P-31 
Si el Pastor de Cosença, qu·a la caça 
mia, envià Climent, sabés trobar 
en Déu, d’un bon llegir la recta traça,  126 
 
Els ossos de mon cos fóran encar 
d’ensà del pont, a vora Benavent, 



sots codolada greu, per los guardar.  129 
 
Ara els mulla la pluja y·ls mou el vent 
fora del regne, vora del riu Verd, 
a hont se’ls transportà a la llum morent.  132 
 
Per llur maledicció, tot, tant no·s perd 
que no pugui tornar l’Etern Amor, 
mentre, en flor, l’esperança ha seny de verd. 135 
 
Ver és que qui de Santa Iglésia mor 
contumaç, anc qu·al fi contrit es senta, 
l’hi cal, tant temps com ell fou pecador  138 

P-32 
En presumpció, en aquesta roca, trenta 
voltas estar-s’hi, si el decret íntegre 
més curt, per precs devots, dalt no·s solventa 141 
 
Doncas ja veus si pots ferment d’alegre, 
revelant a m·aimant filla Constança 
com tu m’has vist y, a més, aquet vet negre; 144 
 
qu·açí per els d’allà molt se’ns avança.» 

P-33 
Purgatori 
 
Cant IV 
 
Argument 
 
Per l’asprós y estret viarany que las ànimas els mòstran, els Poetas, 
pújan, arribant molt afadigat Dant, al primer replà a hont 
s’asseuhen. Virgili esplica a Dant perquè el Sol el ferex per 
l’esquerra y no per la dreta, com passaria en l’altre emispheri. 
Seguint llur camí, tròban algunas ànimas dels qui, dessidiosos, al 
convertir-se al darrer estrem de llur vida, s’estan allí en espera, 
forçosa, d’anar a purgar-se. 
 
Quan per delectació o bé per dolença, 
qu·alguna facultat nostra comprengui, 
l’ànima s’hi recull ab força intença  3 

34 
Sembla qu·a cap potència més atengui 
açò contra de l’erra va, qui, creu 
qu·una ànima sobre altre en nós s’encengui. 6 
 
Y, per ço, quan s’ascolta cosa o·s veu, 
que tinga fort a si l’ànima volta, 
transcorra el temps y l’home, esment no n’heu.  9 
 
Qu·és una la potència que l’escolta 
y és altre la qu·a l’ànima, té, entera; 
esta·s troba lligadas; aquella solta.  12 
 



D’açò vatx tindre experiència vera, 
a l’esperit oint-ne y admirant, 
que, ja cincuanta graus ben pujat era  15 
 
El Sol, sens adonar-me’n un punt, quan 
venim  a hont las ànimas a la una 
cridant «Lo que voleu teniu devant,  18 

P-35 
Sovint mes ampla pas tapa, tot d’huna, 
ab un petit forcat d’arços y espinas, 
el vilatjà quan el raïm s’embruna  21 
 
Que ho era l’estret call hon encamina·s 
el Mestre, ab mi, y·m cal me n’aconsoli, 
quan, ja els dos sols, la tropa lluny trajinà 24 
 
Es va a Sant Lleó y·s descendex a Noli; 
de Bismantova·s puja a l’alt cimal, 
y·s fa ab els peus; açí es deman qu·hom voli 27 
 
Vull dir, ab l’ala lleu y ab ploma real 
d’encés desitj, derrera del qui·m guia 
qui·m dóna esperança y llum capdal.  30 
 
Per la rompuda penya, amunt fem via, 
que més estreta a cada pas trobem 
y l’ús de peus y mans el pis volia.  33 

P-36 
Quan fórem ja dels màrgens a l’extrem 
de l’alt ribàs, a vista descoberta, 
«Quin camí, Mestre meu,» diguí «farem?» 36 
 
Y ell: «De recular cap pas, vés molt alerta, 
del mont l’altura, arrera meu conquista 
fins qu·una sabia escolta ens vingui certa.» 39 
 
Y el cim era alt fins perdre-s’hi la vista, 
y era la costa més penjada allí 
que ratlla qu·al quadrat pel centre llista.  42 
 
Jo no podia més, quan començí: 
«Oh, pare dolç! Tomba’t un poc y mira 
com resto sol, si no et deturs aquí.»  45 
 
«Oh, fillol!» diu, «Fins açí dalt sols tira» 
un ressalt tot signant-me, de poc vol, 
que d’ex costat, al puig, dant voltas, gira. 48 

P-37 
Y tant sos mots em punxen de revol 
que m’esforçí grapant, per pogué·l heure, 
tant, qu·ab els peus petjí del cingle el sol. 51 
 
Y abdós, vinguts açí, ens vàrem asséurer 
volts vers llevant, per hont hi éram pujats, 



que sempre el camí fet fa de ben véurer.  54 
 
Als baxos plans tinguí els meus ulls posats, 
aprés els posí al Sol y m’admiraba 
com per l’esquerra fóssim d’ell tocats.  57 
 
Bé endevinà el Poeta que·m miraba 
el carro de la llum casi ab pahor, 
qu·entre Aquiló y nosaltres flamejaba.  60 
 
Per çò em digué: «Si Pòlux y Càstor 
fossin d’aquell espill, en companya 
qu·a dalt y a bax, hi mena sa claror,  63 

P-38 
el Zodíac rossenc, per tu·s veuria, 
encar, a l’Orsa més estret rodar, 
si fora del camí vell no s’exia.   66 
 
Com es fa açò, si ho vols poder pensar 
concentrants, imagina’t a Sió, 
y el mont aquest, sobre la terra estar,  69 
 
Talment, qu·hajin abdós un horitzó 
y hemisferis distints, y l’estelada 
via que mal carreteja Faetó.   72 
 
Veuràs com a n·aquest, cal l’hi posada 
én un flanc, quan a aquell en l’altre flanc, 
si n’és ta inteligència ben guiada.  75 
 
«Cert, Mestre meu» diguí, jamay som franc, 
ho he vist tan clar, com ara, bé ho discern, 
allí a hont mon enginy semblaba hi manc. 78 

P-39 
Qu·el mitg cercle d’aquell mortor supern 
al que algun art conex per Ecuador 
y que, sempre entre el Sol s’està y l’hivern. 81 
 
Per la rahó que dius, des d’ací·s corr 
vers al Setemtrió, a hont els Hebreus 
el veyen vers la part de la calor.  84 
 
Mes oiré grat, si et plau, dels llabis teus 
cuant ens cal caminar, que·l puig s’enlaira 
fins hont no hi afitúran els ulls meus.  87 
 
Respon: «D’esta montanya és tal l’escaire, 
que sempre, son començ per greu, desplau, 
emprò com més se puja don més aire.  90 
 
Per ço quan trobaràs·la tan suau, 
que l’anar cap amunt serà·t lleuger 
com la corrent del mar qu·empeny la nau. 93 

P-40 



Llavors seràs al fi d’aquest sender 
de voler reposar, fins allí, espera 
y no·t dich més, y sé qu·és açò ver.  96 
 
Tantost com aital mot dit, per ell, era, 
sonà una veu de sopte: «Tal vegada 
de séurer prompte os entrarà fal·lera.»  99 
 
La faç envers tal sol al tenir tombada, 
vèyem una gran roca envers mà esquerra, 
de mi ni d’ell, abans, may reparada.  102 
 
Y ens hi acostem, y gent hi habia en terra 
ajassada y a l’ombra del rocàs, 
com mandra qu·al repòs, jayent, s’aferra. 105 
 
I un d’exos, que·m semblà qu·estaba las, 
s’abraçaba els genolls, seyent, distret, 
ab la vista en avall, fitada al ras.  108 

P-41 
«Oh, dolç Senyor –diguí– esguarda bé aquet 
que no·s mostrara pas més negligent 
si fos de la peresa germanet.»   111 
 
Llavors l’altre es tombà y·n mostrà esment 
movent l’esguart pel costellam només, 
y·m digué: «Munta tu qu·ets tan valent.»  114 
 
Axís conech-lho y l’angoijós accés 
que m’empatxaba encare, un poc, l’alena, 
no m’impedí acostar-me-li y aprés  117 
 
qu·em tingué a frec, alçà la testa ab pena 
un poc y·m diu: «Has vist ben bé que·l Sol 
per el seu muscre esquer el carro mena?» 120 
 
Son mandrós fet y son curt dir, d’ell sol, 
féu qu·els llabis un poc jo al riure obrís, 
diguí-li, aprés: «Belaqua, cert no·m dol  123 

P-42 
véurer-te açí, mes digam: Per què axís 
tan assegut? Esperas guia en breu 
o bé a ton aire antic tornas sumís?»  126 
 
Y ell diu: «Germà, l’amunt anà, a què treu? 
Tampoc dexarà’m al martiri entrar 
l’àngel de Déu qu·allà a la porta seu.  129 
 
Ans cal que el Cel me mostre son girar 
d’enfora, tant com vatx restar en vida, 
retrassant fins al fi·l bon sospirar,  132 
 
Si l’oració, primer per mi no crida 
y puji amunt d’un cor en gràcia vera, 



l’altre què val si no és pel Cel oïda?  135 
 
Y ja, el Poeta, exit al devant m’era, 
y·m deya: «Vina ja, mira al dessobre 
el Sol, del meridià y a la ribera   138 
 
la nit que ja al Marroc ab son peu cobre.» 

P-43 
Purgatori 
 
Cant V 
 
Zrgument [sic] 
 

Seguint, els Poetas, son camí montanya amunt, es tópan amb una 
multitut d’ànimas qu·al enténdrer que Dant és vivent encara y que 
tornarà al món, el rodéjan, pregant-l’hi que els recomanhi a las 
oracions de llurs parents y amichs. Exas ànimas, són de negligents 
que sofriren mort violenta, emprò qu·arrepentits verament a 
darrera hora, foren salvats. Troba-hi, el Poeta, entre els dits, a 
Jaume de Cassero, a Buocont de Montefeltre y a Pia de Tolomei 
de Siena, que l’hi cóntan las respectivas històrias de llur mort. 
 
D’aquellas ombras, era ja partit 
y el guia meu, jo vatx seguint, qui tresca;** 
quan sento qu·al darrera, alçant el dit  3 

P-44 
una cridà: «Mira, qu·apar me lluesca 
rostre de raig, a esquerra, d’eix qu·acut, 
y com hom viu apar que·s conduesca.»  6 
 
Al so d’aitals accents girí·ls ulls, mut, 
y esguardar els vegí, ab gran maravella, 
sols a mi, sols a mi, y al raig romput.  9 
 
«Per què tens l’esperit tant en l’orella 
–el Mestre·m diu– que axís ton pas fas lent? 
Què t’hi va a tu de lo qu·açí es capdella?  12 
 
Vina’m darrera y dexa dir la gent, 
y serva ferm com torre que no plega 
jamay son cim, per fort que bufi·l vent.  15 
 
Que tots temps, l’hom que penament carrega  
sobre pençar, ja·l seny de si allunya, 
perquè el llampec de l’un a l’altre ofega.» 18 

P-45 
Què hi podia més dir, sinó «Ja va»? 
y ho dic cobert ab els colors sincers 
que·l perdó, tal vegada·ns guanyà.  21 
 
Mentrestant, de travers andant, costers, 
venia gent qu·ens precedia poc 
cantant el Miserere vers per vers.  24 



 
Tantos s’adónan que no dono lloc, 
per el meu cos, al pas dels raigs del Sol, 
a mudar en llarc –Oh!– llur cant els moc. 27 
 
Y misatjers, dos d’ells, d’aquell estol 
vénen adelarats per exclamar: 
«La vostra condició saber es vol.»  30 
 
Y el Mestre meu «Ja os en podeu tornar 
y afermar a n·aquells que os fan venir, 
que·l cos d’est és de carn, sense duptar.  33 
 
Si·l véurer sa ombra empatxa·ls de partir 
qu·és lo que crec, bastant els és respost: 
fassin-l’hi honor, qu·açò·ls pot grat exir.» 36 

P 46 
Jamay vapor encés, vegí, tant tost, 
al començ de la nit, fondre·l seré, 
ni Sol tampoc, calant núbols d’Agost.  39 
 
Com aquells dalt en menys de temps essé, 
y junts ab els demés, tornar de volta, 
com esquadró que corre sense fre.  42 
 
«Aquesta gent que·ns embestex és molta, 
y·t vénen a pregar; –diu el Poeta– 
mes tu camina y, caminant, escolta.»  45 
 
«Ànima que per joia haber completa 
vas ab els membres ab els quals est nada 
–venían cridant– un poc ton pas aquieta. 48 
 
Mira si algun ja has vist, altre vegada, 
de nosaltres, que novella al món l’hi ports. 
Ay! Per què fuits? Per què no t’has parada? 51 

P-47 
Violentament, nosaltres fórem morts 
y nostra conversió de darrera hora 
posà·ns, la llum del Cel, ab Ell, acorts.  54 
 
Y, penedits y perdonant, defora 
de vida exim, en Déu pacificats, 
y·l delé sols de véurer-lho·ns acora.  57 
 
Y jo: «Per més que os tingui els ulls fitats, 
no sé a cap reconèxer, mes, si os plau 
cosa que pugui fer, esprits ben nats,  60 
 
diehu-m’ho y jo ho faré, sols per la pau 
que, tot petjant els passos de mon Guia, 
de món en món, a retrovar-la·m trau.  63 
 
Llavors un començà: «Tothom es fia 



en tas benevolenças, sens jurar-les, 
si·l no poguer del fer no las desvia.»  66 

P-48 
Axís jo, a qui devant dels demés parles 
et prec que, si el país veus may, aprés 
qu·entre Romanya seu y aquell de Carles. 69 
 
Que tu en pregar per mi sias cortès, 
en Jano aital, qu·ab santas oracions 
purgar mas culpas síam permès.  72 
 
D’allí era jo, mes els forats profons 
per hont la sang eixí, a hont jo m’asseya, 
en só dels Antenors, feren-me’n dons.  75 
 
Allà a hont més segur ésser me creya, 
aquell d’Est ho féu feu, que·m tingué en ira 
molt més enllà de lo que en dret esqueya. 78 
 
Mes si jo hagués fugit envers la Mira, 
quan prop d’Oriac em varen saltejar, 
seria encare allí, a hont es respira;  81 

P-49 
Corrí a l’estany; del llot y espès canyar 
entrebancat caiguí y per mi allí·s veu 
a la terra ab mes venas estanyar.  84 
 
Y diu un altre: «Oh! Si el desitj teu 
és complex, que t’ha duit a aquest alt mont, 
ab òptima pietat ajuda al meu.   87 
 
Jo Som de Montefeltre, som Buoncont. 
Ni Joana ni els demés may m’han en cura, 
per ço al seguir a aquets, s’acal* mont front. 90 
 
Jo l’hi diguí: «Qual força e aventura 
t’esgarrià tant lluny de Campaldí, 
que may s’ha sapigut ta sepultura?»  93 
 
«Oh!» respon ell «Al peu del Casentí 
discorre una aiga anomenada Arquià 
que nax sobre de l’Erm, en l’Apení.  96 

P-50 
Allà a hont el seu nom dexa per va, 
vatx arribar, nafrada greu, ma gola, 
a peu fugint y ensangnentant el pla.  99 
 
Y allí esvahí·m y ma paraula vola 
de Maria ab el nom, per tot finir-ho 
cayent, y allí restant-hi ma carn sola.  102 
 
Jo·t diré el ver y tu als vivents pots dir-ho. 
L’àngel de Déu prengué·m y el de l’Infern 
cridà «Per tu·l del Cel, com pres a est, miro? 105 



 
Tu te n’emportas, cert, d’aquest lo etern, 
per una llagrimeta que me·l roba, 
mes jo faré ab lo altre, altre gobern.  108 
 
Bé saps en l’aire, quan contret es troba 
aquell humit vapor qu·en aiga para 
tan prompte puja allà a hont el fret cova; 11 

P-51 
Junta aquell mal voler, qu·el mal amara, 
ab l’intelecte y mou el fum y·l vent 
per virtud que natura l’hi donara.  114 
 
Doncs, tost el dia mor a l’Ocident 
de Protomany, va·l vall inmens cobrir 
la boira y, a dalt, el Cel mostra·s talment  117 
 
que en aiga l’aire preny va convertir; 
la pluja cau y als xaragalls hi ve, 
y la terra no·n pot tanta engolir.  120 
 
Y com als grands torrents sempre esdevé, 
envers al riu real tan forta y lleu 
s’estimba, que cap cosa la deté.   123 
 
El meu cos, ja gelat, al punt hont jeu, 
troba l’inflat Arquià y ell l’arrossega 
a l’Arn y de mon pit desfà la creu  126 

P-52 
En que·m posí quan el dolor m’ofegà 
y em voltejà per voras y·l pregon, 
y em colgà ab las despullas qu·arrossega  129 
 
«Ay! Quan te n’hauràs tornat al món 
y reposat d’aquesta llarga via» 
diu l’esperit tercé, aprés del segon.  132 
 
«Guarda un recort de mi, que som la Pia; 
Siena·m va fer y·m va desfer Maremma, 
bé ho sap aquell que ja anellat m’habia,  135 
 
abans de desposar-me amb la sua gemma.» 
 

(ESPONA 1915: 
VERSIÓ CORREGIDA 1-5, 11-52 / 

VERSIÓ AMB CORRECCIONS 1, 3-52) 
 

Espona morí a Vic l’11 de juny de 1917. Immediatament la premsa se’n féu ressó de l’òbit; l’1 de 
juliol, el seu amic Collell ja hi escrivia sobre la seva personalitat a la revista Ilustració Catalana.  
 

«L’Espona, literat 
 

En la nostra colla vigatana n’hi havia alguns que no feren pas tot 
lo que d’ells podia esperar-se. Fos per sa especial idiosincràsia, fos 
per modèstia temorenca, En Francesch Masferrer y l’Anton 



Espona no donaren en sa florida joventut lo granat esplet que son 
ingeni prometia. A l’Espona, jo li havia renyat moltes vegades y a 
cada composició que de tant en tant ens dexava assaborir, com són 
per exemple les d’assunto bíblich, lo nostre aplaudiment era tan 
sincer y tan entusiasta que·l fèyem esclatar ab més remor que no 
pas a la lectura d’altres poesies dels demés companyons. 

 
Ell era un literat tot d’una peça, però no sentia l’engrescament de 
la producció. Axís com se sol dir de vegades que l’escriure m’ha fet 
perdre·l llegir, a l’Espona li passava·l contrari: lo molt llegir li llevava 
les ganes d’escriure. 

 
D’aquí és que la seva producció poètica reunida en un volumet de 
la «Biblioteca d’autors vigatans» que ve publicant la nostra 
«Gazeta», no és més que una colecció de versos qu·ell havia anat 
fent, quasi sens adonar-se’n y sense dar-los-hi més valor que·l de 
una modesta contribució a l’obra de l’Esbart qu·ell tant estimava. 
Dotat de sensibilitat exquisida, rublert son esperit cultíssim de 
lectures clàssiques de tots los temps y de totes les nacionalitats, 
l’Espona hauria fàcilment pogut guanyar-se un lloch preeminent 
en la renascuda literatura catalana, tant en prosa com en vers: y en 
ell s’ha donat el cas raríssim y quasi inexplicable, que havent passat 
sa joventut y bona part de sa virilitat sense sentir la necessitat de 
produhir obres que de segur li furgaven al magí, quan s’ha trobat 
en la baxada de la vida, quan ha estat en lo llindar de la vellesa y 
havent sofert los prodromos de la traydora dolència que·l dia 11 
de Juny lo desava externiat, li entrà una gloriosa fal·lera literària: la 
de posar-se resoltament a la ímproba feyna de traduhir los grans 
poemes nacionals. Axís, com qui no fa res, ens dexa, ben acabades 
les traduccions en català y en lo mateix metre dels originals, de la 
Divina Commedia de Dant y Os Lusiadas del portuguès Camões, y la 
mort l’ha sobtat quan s’estava lo séu esperit rabejant-se, si se’m 
permet la frase, en la versió de les sonores octaves de la Jerusalem 
llibertada, del Tasso. Als 68 anys fer aqueix esforç, revela una 
potencialitat imaginativa y un poder d’assimilació, qu·encara·ns fa 
doldre més de que l’estimat company no hagués ben esmerçat tan 
extraordinàries facultats, nel mezzo del cammin di nostra vita. 

 
Lo dia abans de sa mort tinguérem els dos un de aquells esplays de 
l’amistat, qu·embellexen la vida, y parlàrem del Tasso y de la 
Cinquantena de l’Esbart de Vich, qu·ell, afectuós y expressiu com 
era, esperava ab verdadera ilusió jovenívola. Ben jove·l tenia el cor, 
com tenia gerda la imaginació per fruhir intensament en los florits 
vergers de la literatura universal, y sabent-ne destriar les grans 
obres dels mestres y espigolar-ne les més altes inspiracions. Per 
temperament y per educació era un clàssich, enamorat sobretot 
dels clàssichs espanyols: però no era pas insensible a la sotragada 
romàntica que tots hem sentit en la nostra jovenesa, y que, en bona 
part, ha sigut l’esperonada inicial del renaxement literari de 
Catalunya. 
 

En sos Anals no hi mancarà·l nom benvolgut de l’Antoni d’Espona 
y de Nuix.» 
 

(COLLELL 1917: 456) 



 
A continuació d’aquest panegíric, a les pàgines 456 i 458, es publicava a manera de representació 
de l’art poètica d’Espona el poema «La Primavera», escrit durant els anys de joventut al segle 
XIX: un senzill exemple de poesia romàntica (ESPONA 1879: 54). El mateix poema va ser publicat, 
més tard, al llarg dels anys (ESPONA 1883: 117 / ESPONA 1908: 24-26 / ESPONA 1917: 451-452). 
 
El contingut del poema no podia ser ni més romàntic ni més buit de contingut, desplegat al llarg 
de dotze estrofes en rima consonant, en versos hexasíl·labs i decasíl·labs, com se sap, només 
calia posar com a títol, «La primavera» o qualsevol altra estació de l’any, «L’amor» o qualsevol 
altre sentiment, «La mort» o qualsevol altra desgràcia, «La meva filla» o qualsevol altre ésser d’a 
prop, ajustar-hi un metre a base d’hipèrbatons demencials, col·locar unes rimes si més no 
misterioses i introduir, com aquell qui diu, quatre imatges (Venus sempre va ser l’estel d’amor) i 
algunes comparacions, com més pròpies millor i si no pouant de la tradició del moment, tot 
embolcallat amb els mots propis del lèxic de la Renaixença (capgirat vers la natura, la pagesia i el 
parlar muntanyí), és a dir, carregant el poema en qüestió de majúscules reverencials, plurals en –
as, articles neutres (lo, los), possessius àtons (mon, ma, son, sa, sos, ses ...), diminutius afectius i 
infantívols, i de ‘rossinyols refilant’, ‘esguarts’, ‘aubadas’, ‘rosadas’, ‘aucells’, ‘garlandas’, ‘fonts’, 
‘flors’, ‘boscúries’, ‘cantúries’ substantius tots si podia ser acompanyats d’epítets com ‘rialler’, 
‘encisera’, ‘falaguera’ o ‘amagats’, i tot guiat per la mà de Déu (sempre en majúscula, fins i tot en 
els demostratius com ‘Aquell’). No cal estendre’s més. El poema d’Espona ve a ser un passeig 
lèxic, de caire paisatgístic (vall, avenchs, llachs, rius, monts, torrental, comes, vergers, plans, 
masies, singlera, boscos, font), ornitològic (aus, falsiies, orenetes, gruada: vol de grues, aygla: 
àliga, rossinyols), floral i botànic (roses, gayes flors, càlzer, perfum, vall florida, tarongers, roques 
engarlandades, eures enrotllades, garlandes de verdura, poncelles, espessura, arbres en flor, richs 
vergers, de sa florida l’aroma), meteorològic (ventijols, aubada, rosada, boyra, gels, al rebrotar los 
boscos, despertar del dematí), magicosentimental (amorosa Primavera, verge encisera, flama 
riallera, rendida la mar, encisades ... les eures, valls garrides, orenetes amoroses, boscúries ... 
enmelades) i esotèric (bes del Sol,  
 

«La Primavera 
 
Ab son cistell de roses 
veig venir l’amorosa Primavera, 
en sos galtes hermoses 
mostrant, verge encisera, 
de la vida la flama riallera. 
 
De son esguart el riure 
les gayes flors, que·ls ventijols oréjan, 
fan son càlzer somriure 
y al bes del Sol flayréjan 
y ab llur perfum sos cants les aus barréjan. 
 
Quan, puntejant l’aubada, 
l’estel d’amor se fon, la vall florida 
carrega·s de rosada 
y·s veu més lluny rendida 
la mar al peu dels tarongers dormida. 
 
Sobre·ls avenchs, les roques 
axecau lo seu cap engarlandades, 
y los brancats y soques 
vestexen encisades 
ab suau color les eures enrotllades. 



 
Y sobre·ls llachs blavosos 
la boyra al bes del Sol va arrossegant-se, 
y los seus vels ayrosos 
a troços esquinsant-se 
y ab ells dels monts les puntes coronant-se. 
 
Dels rius les vores belles, 
hont se grónxan garlandes de verdura, 
esclátan com poncelles, 
y des d’inmensa altura 
lo torrental s’estimba en l’espessura. 
 
Per les comes, vestides 
d’arbres en flor que richs vergers ombréjan, 
al fons de valls garrides, 
bells remats s’hi passéjan 
y baix les amples copes joguinejan. 
 
Entorn de les masies, 
pel cel dels plans y viles populoses 
revolen les falsies, 
y tórnan remoroses 
als nius les orenetes amoroses. 
 
Y amunt, de la gruada 
la rua de tres cayres, dexa enrera 
lo mar y la contrada, 
y·s veu aygla lleugera 
cercant son niu penjat per la singlera. 
 
Los gels d’ahir passaren, 
mortalles de l’hivern desparegueren: 
los rossinyols cantaren 
y les fonts corregueren 
y al rebrotar los boscos somrigueren. 
 
Del fons d’exes boscúries, 
al despertar del dematí, enmelades, 
remoroses cantúries 
s’àlçan en les alades 
arpes dels àngels fins a Déu pujades. 
 
Com serva engalanada, 
la terra axeca a Déu de sa florida 
l’aroma més triada ... 
L’home tant sols oblida 
l’eterna font d’hont naix la deu de vida! 
 

(ESPONA 1879: 54) 
 

La mort de l’autor s’esdevingué vuit dies abans de la inauguració del Padró de la Font del Desmai, 
19 de juny de 1917, a honor dels fundadors de l’Esbart de Vic, entre els quals hi figurava, tot i 
que llavors només tenia divuit anys; se celebraven els cinquanta anys de l’inici de les ‘esbartades’. 



L’any següent de la defunció d’Espona, recordant-se’n en aquell primer aniversari, la família va 
repartir entre les amistats i familiars un llibret, intitulat In memoriam, on s’hi havien imprès els 
sonets escrits al 1910. 
 

«La família de l’estimat difunt, recordant a sos amichs y coneguts 
tan dolorosa pèrdua y pregant-los que no l’obliden en ses pregàries, 
els fa piadosa ofrena de aqueix ramellet de piadoses oracions, 
sentides composicions mètriques que dónan una perfecta 
semblança moral del bon cristià, y ensemps restaran com una 
exquisida y flayrosa mostra de son ingeni avalorat per una alta 
cultura literària.» 
 

(ESPONA 1918: 5) 
 
L’any següent, la intensa activitat del catalanisme cultural, encara no reprimit per la dictadura 
militar de la dècada següent, esperonava la societat civil a la celebració de múltiples actes 
socioculturals. En aquesta dinàmica, la Secció Historicoarqueològica,  Acta d’11 de desembre de 
1919, sota la presidència de Josep Puig i Cadafalch i amb l’assistència d’Antoni Rubió i Lluch, 
Jaume Massó i Torrents, Ferran Valls i Taberner, i Francesc Martorell i Trabal, en reunió 
d’aquesta data recull una intervenció de Rubió sobre la celebració del centenari de la mort de 
Dant Alighieri. 
 

«El mateix Sr. Rubió recorda que l’any pròxim s’escaurà el sisè 
centenari de la mort del Dant i proposa que la Secció en alguna 
manera commemori aquesta data, ja publicant un text dantesc 
català, ja estudis relatius a la influència del poeta florentí sobre la 
nostra literatura o amb alguna altra forma que semblés convenient. 
S’acroda [sic] que el mateix Sr. Rubió junt amb el Sr. Massó estudiïn 
la proposta i exposin el que creguin més oportú.» 

 
Uns mesos després, Acta de 6 de maig de 1920, la Secció Historicoarqueològica torna a fer reunió 
i el president Puig parla de la conveniència de celebrar el dit sisè centenari i els assistents acorden 
de «posar-se en relació amb la Secció Filològica per a procedir de comú acord.» 
 
En reunió de la Secció Filològica, Acta de 12 d’agost de 1920, sota la presidència de Pompeu Fabra 
i Poch i l’assistència de Joaquim Ruyra i Oms, Lluís Segalà i Estalella, Josep Carner i Puig-Oriol, 
i Lluís Nicolau d’Olwer, es tracta de la qüestió del centenari. 
 

«El Secretari recapta l’atenció dels senyors membres de l’Institut 
sobre la celebració del centenari del Dant Alighieri i la oportunitat 
que l’Institut per raó de la viva solidaritat de literatures i idiomes, a 
Itàlia i Catalunya, i l’especial influència del Dant en les nostres 
lletres es prenguin acords per a participar en la dita celebració.» 

 
La setmana següent, Acta de 19 d’agost de 1920, s’admet a estudi la traducció d’Antoni d’Espona; 
cal suposar que el text havia estat dipositat per la família, ja que l’autor havia faltat al 1917.  
 

«Hom comença l’examen del manuscrit de la traducció de la Divina 
Comèdia, per A. d’Espona.» 

 
La traducció incompleta («Infern» i «Purgatori») de Narcís Verdaguer i Callís, també difunt, era 
en procés d’edició a iniciativa de l’esposa, Francesca Bonnemaison (ALIGHIERI, Dante; 
VERDAGUER I CALLÍS, Narcís (traductor) 1921). 
 



Tot plegat, gairebé un any més tard, Acta de 19 de maig de 1921, en plena celebració del centenari 
i havent estat substituït Josep Carner, qui feia de diplomàtic a Gènova, per Antoni Griera i Gaja, 
la Secció Filològica en descarta la publicació. 
 

«Examinada per tots els membres presents de la Secció, la 
traducció de la Divina Comèdia, que deixà feta Antoni d’Espona i de 
Nuix, literat vigatà, proposta a l’Institut per a la seva publicació, 
s’acorda per unanimitat no publicar-la perquè, salvant els 
mereixements que implica una tan àrdua tasca, no té, literàriament, 
valor d’exemplaritat actual ni representativa del temps de la seva 
producció.» 
 

DOCUMENT 
Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica. Acta de 19 de maig de 1921 

President: Pompeu Fabra i Poch. Assistents: Lluís Segalà i Estalella, Lluís Nicolau d’Olwer, 

Joaquim Ruyra i Oms, Antoni Griera i Gaja. Secretari: Jaume Bofill i Mates 
 
  



La traducció d’Espona, ja ha estat dit, conservada a l’IEC consta de 246 fulls i té les mateixes 
característiques, quant a tipografia i sistema de correccions manuscrites, del mecanoscrit 
conservat a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic 
 
El primer full conté la informació que segueix. Commedia Pa I, 1-6. 
 

«       C-1 
Paradís       
Cant I 
Argument 
Imvocació preàmbul. Beatriu fita·ls ulls al Sol naxent y Dant a 
Beatriu, y abdós s’àlçan del cim del Purgatori vers a l’esfera del 
foch. Dant no comprèn sa ascensió malgrat la gravitat de son cos 
y Beatriu l’hi aclarex el dupte. 
 
La glòria, qu·és d’Aquell que tot ho mou, 
penetra l’Univers y resplandex 
en parts més, en parts menys, y en totas prou.  3 
 
A dalt del Cel que més sa llum fruex 
aní jo y vegi cosas que acontar 
no·s pot, ni·n sab aquell qui·n descendex.  6» 

 
DOCUMENT 
 
Arxiu de l’Institut d’Estudis 
Catalans. 
Fons Ramon d’Alòs-Moner i 
de Dou. 
Apartat «3.4. Treballs [Caixes 
42-56]». 
Subapartat «3.4.3. Dant 
[Caixa 46]». 
Carpeta «4» 
Epígraf: «Text mecanografiat 
de la Divina Comèdia. Paradís 
(traducció catalana de A. de 
E. y de N. [Antoni d’Espona 
i de Nuix (Vic)]) 
 
Pàgina 1 
  



El darrer full conté la informació que segueix. Commedia Pa XXXIII, 139-145. 
 

«Mes, mas alas, per tant, les tinguí en va, 
si no fos qu·a ma ment, llavors, feria 
un viu fulgor qu·a mon desitj sacià. 
 
El poder mancà, açí, a la fantasia; 
mes ma ànsia y voluntat gràvan y ellas 
roda éran qu·igualment volta y atia 
 
l’Amor que mou lo Sol y las estrellas. 
 
 
[Signatura manuscrita] 
 
 
Vich, 20 Juliol 1915. 
    
      Espona» 
 

DOCUMENT 
 
Arxiu de l’Institut d’Estudis 
Catalans. 
Fons Ramon d’Alòs-Moner i 
de Dou. 
Apartat «3.4. Treballs [Caixes 
42-56]». 
Subapartat «3.4.3. Dant 
[Caixa 46]». 
Carpeta «4» 
Epígraf: «Text mecanografiat 
de la Divina Comèdia. Paradís 
(traducció catalana de A. de 
E. y de N. [Antoni d’Espona 
i de Nuix (Vic)]) 
 
Pàgina 246 
 

 

 

 

 

 

 

 



Malgrat la denegació de publicació de la Secció Filològica de l’IEC, alguns fragments de la 
traducció van ser publicats, si més no, a les revistes Catalana i Quaderns d’Estudi, i al diari El correo 
catalán (GAVAGNIN 2005: 217-218 / 300), formant part de les activitats realitzades a Barcelona 
per raó del VIè Centenari de la mort de Dant Alighieri. 1321-1921. També tingué un cert ressó local. 

 
«Anteriorment, segons explica un vigatà, Manuel Brunet, la 
traducció d’Antoni d’Espona havia tingut una certa difusió en els 
ambients més propers: la Gazeta de Vich en va publicar uns quants 
cants i el mateix traductor n’havia fet lectures públiques entre els 
poetes de l’Esbart de Vich.» 

(GAVAGNIN 2005: 218) 
 
Això sí, la revista Catalana, tenia com a element emblemàtic una posició contrària a la reforma 
ortogràfica fabriana, sota la direcció de Francesc Mateu. La resta de fragments que 
acompanyaven els textos d’Espona venien caracteritzats amb idèntics paràmetres ortogràfics 
prefabrians (ús de la conjunció ‘y’ i l’apostrofació de la conjunció ‘que’>‘qu·el’), orientacions 
vigents durant l’anterior període de la Renaixença, ben diferents de les, aleshores, innovacions 
ortogràfiques noucentistes. Aquests altres autors eren: Andreu Febrer (s. XV), Llorenç de 
Balançó, Josep Franquesa i Gomis, Antoni Rubió i Lluc, Narcís Verdaguer i Callís, i Francesc 
Mateu i Fornells. 

 
«De l’infern 
 
Cant XXI 
 

Axís de pont en pont, altro parlant 
de lo qual ma Comèdia dir no·n cura 
seguim, y al cim de l’arch éram ja, quan 
 

parem, per veure bé l’altra angostura 
de Males voltes, ab sos planys tan vans 
y la vegí admirablement obscura. 
 

Com en el Dressanal dels Venecians 
bull en l’hivern l’agafallosa pega 
per adobar els lenys que, no essent sans, 
 

no poden navegar, y qui s’hi aplega 
per fer leny nou, qui ab lo quitrà y estopa 
cura·ls costats del qui sofrí més brega; 
 

y qui adoba la proa, qui la popa, 
qui surgint l’artimó o l’estay se’l veu 
o ab qui obenchs torç o rems fabrica·s topa; 
 
tal, per no foch, per pur voler de Déu 
una pega hi bullia al fons espessa 
qu·embescava·l penyal pertot arreu; 
 
y jo la veya, y sols als ulls m’adreça 
lo borbolleig que ab son bullir alçava 
inflant-se tota y desinflant depressa; 
 
y mentre embadalit al fons mirava 
mon Guia tot dihent: “Alerta! Alerta!” 



m’atragué a si del lloch a hont m’estava. 
 
  ANTONI D’ESPONA» 
 

(ALIGHIERI; ESPONA 1921: 408) 
 

«Del Paradís 
 

Cant XXXIII 
 
Oh, Verge y Mare, filla de ton Nat! 
Més alta y més humil qu·altra criatura, 
del Consell Eternal molló fitat. 
 
Aquella ets tu que l’humanal natura 
vares tan enaltir que son Faedor 
no·s donà a menys de fern sa faedura. 
 

Dintre de ton ventre·s reencengué l’amor 
y al seu calor, y dins la pau eterna 
axís és germinada aquesta flor. 
 

Faç meridiana ens ets qui·ns enlluherna 
de caritat; y abaix entre·ls mortals 
font viva d’esperança sempiterna. 
 

Ets, Senyora, tan gran y tal preu vals, 
que haver gracia qui a tu ans no recorre, 
sense ales vol que son desig s’enalç. 
 

Ta gran benignitat no sols socorre 
al implorar-la, te·l camí fressat 
y sovint ans del prech, pròdiga hi corre. 
 

En tu misericòrdia, en tu pietat, 
en tu magnificència, en tu s’hi aüna 
quant hi ha en criatura de bondat. 
 

  ANTONI D’ESPONA» 
 

(ALIGHIERI; ESPONA 1921: 419) 
 

 
La revista Quaderns d’estudi va publicar íntegre el cant 
XXIX del «Purgatori»,  en el seu número 49 
(trimestral d’octubre a desembre) de 1921, pàgines 
353-358 (GAVAGNIN 2005:300). Aquesta revista era 
el mitjà de comunicació adreçat a les mestres de 
Catalunya, amb el suport econòmic i polític del 
Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de 
Catalunya. El primer director dels Quaderns va ser 
Eugeni d’Ors, qui signava amb el pseudònim de ‘El 
Guaita’. Era l’òrgan d’expressió de la pedagogia de 
la Catalunya noucentista. 

 



El correo catalán, tot i que era un diari editat en espanyol, seguint el corrent general del VIè Centenari 
també féu una aportació, amb la publicació d’un suplement on s’hi van incloure fragments 
dantescos d’Andreu Febrer (segle XV), Antoni Bulbena i Tusell, Narcís Verdaguer i Callís, 
Llorenç Balançó i Ponç, Manuel Milà i Fontanals, Gaietà Vidal i  Valencià. D’Espona es va 
incloure el cant XXXIII íntegre del «Paradís», encapçalat per una caricatura de l’autor. Tots els 
textos tenien, com els de la revista Catalana, una clara formalitat prefabriana; és a dir, feien palès 
el seu posicionament politicocultural contrari a l’Institut d’Estudis Catalans i, doncs, als polítics 
de nacionalisme més marcat. 
 

  



Conclusions 
 
L’avaluació de la traducció d’Espona, que féu la Secció Filològica (SF) de 1920 deia literalment 
que «salvant els mereixements que implica una tan àrdua tasca, no té, literàriament, valor 
d’exemplaritat actual ni representativa del temps de la seva producció». El contrast del text 
d’Espona amb d’altres que hi havia a l’abast dels membres de l’SF, permet de fer algunes 
observacions explicatives d’aquest judici. Utilitzem, per fer-lo, el fragment final de la Commedia: 
Pa XXXIII, 139-145, només s’hi tracten, però, els autors que van traduir intentant mantenir la 
fidelitat a la forma i al contingut. La traducció literària sempre ha gaudit de tres opcions, si fem 
una simplificació lineal: traduir mantenint la formalitat sense retenir els continguts; traduir 
bandejant la fidelitat formal i assegurant els continguts i l’opció més agosarada, la de traduir 
mantenint el sentit i la formalitat. Aquesta va ser l’opció d’Espona. 
 

ma non eran da ciò le proprie penne: 
se non che la mia mente fu percossa 
da un fulgore in che sua voglia venne.  141 
A l’alta fantasia qui mancò possa; 
ma già volgeva il mio disio e’l velle, 
si come rota ch’igualmente è mossa,   144 
l’amor che move il sole e l’altre stelle. 
   
(ALIGHIERI; PETROCCHI 1966-1967: Commedia Pa XXXIII,139-145) 
 
Mas no éran per tant alas en me 
sinó que fo ma pensa axí percossa 
d’una fulgor on son voler vengué.  141 
D’halta fantasia qua[...] possa 
mas ia mudava·l desig e vol d’elles 
si com roda qui egualment és mossa  144 
l’amor qui mou lo sol e les estelles. 
 

(ALIGHIERI; FEBRER 1429: Commedia Pa XXXIII,139-145) 
 
Mes tanta no és la força que jo tinga, 
sinó que la ment meva percudia·s 
per claredat que ma fretura extinga.  141 
I aquí la visió meva ja abatia·s 
de fam de contemplar tals meravelles; 
mogué la roda, que a son pler movia·s,  144 
l’Amor que mou el Sol i les estrelles. 
  

(ALIGHIERI; BALANÇÓ 1921: 26) 
 
Mes no arriba tant alt el meu volà; 
per sort, la meva ment sentí·l cop nou 
d’un fulgor que sa llum m’encomanà.  141 
Aquí, ma fantasia digué prou, 
mes ja s’enduya mon voler y anhel, 
tal com en roda qu·igualment se mou,  144 
l’Amor que mou lo Sol y tot estel. 

(ALIGHIERI; MATHEU 1921: 420) 
 
Mes mas alas per tant les tinguí en va, 
si no fos qu·a ma ment llavors feria 



un viu fulgor qu·a son desitj sacià.  141 
El poder mancà, açí, a la fantasia 
mes ma ànsia y voluntat gràvan y ellas 
roda éran qu·igualment volta y atia  144 
l’Amor que mou lo Sol y las estrellas. 
 

(ALIGHIERI; ESPONA 1921: [246]) 
 

Vist tot això, vers per vers i mot a mot: 
 
ALIGHIERI  ma non eran da ciò le proprie penne: 
FEBRER   Mas no éran per tant alas en me 
BALANÇÓ  Mes tanta no és la força que jo tinga, 
MATHEU  Mes no arriba tant alt el meu volà; 
ESPONA   Mes mas alas per tant les tinguí en va, 
 
ALIGHIERI  se non che la mia mente fu percossa 
FEBRER   sinó que fo ma pensa axí percossa 
BALANÇÓ  sinó que la ment meva percudia·s 
MATHEU  per sort, la meva ment sentí·l cop nou 
ESPONA   si no fos qu·a ma ment llavors feria 
 
 
ALIGHIERI  da un fulgore in che sua voglia venne.  141 
FEBRER   d’una fulgor on son voler vengué.  141 
BALANÇÓ  per claredat que ma fretura extinga.  141 
MATHEU  d’un fulgor que sa llum m’encomanà. 141 
ESPONA   un viu fulgor qu·a son desitj sacià.  141 
 
ALIGHIERI A l’alta fantasia qui mancò possa; 
FEBRER  D’halta fantasia qua[...] possa 
BALANÇÓ I aquí la visió meva ja abatia·s 
MATHEU Aquí, ma fantasia digué prou, 
ESPONA  El poder mancà, açí, a la fantasia 
 
ALIGHIERI  ma già volgeva il mio disio e’l velle, 
FEBRER   mas ia mudava·l desig e vol d’elles 
BALANÇÓ  de fam de contemplar tals meravelles; 
MATHEU  mes ja s’enduya mon voler y anhel, 
ESPONA   mes ma ànsia y voluntat gràvan y ellas 
 
ALIGHIERI  si come rota ch’igualmente è mossa,  144 
FEBRER   si com roda qui egualment és mossa  144 
BALANÇÓ  mogué la roda, que a son pler movia·s, 144 
MATHEU  tal com en roda qu·igualment se mou, 144 
ESPONA   roda éran qu·igualment volta y atia  144 
 
ALIGHIERI  l’amor che move il sole e l’altre stelle. 
FEBRER   l’amor qui mou lo sol e les estelles.   
BALANÇÓ  l’Amor que mou el Sol i les estrelles.   
MATHEU  l’Amor que mou lo Sol y tot estel.   
ESPONA   l’Amor que mou lo Sol y las estrellas.  
 



Una comparació primera dóna a entendre que Febrer va fer una traducció, mot per mot, 
reproduint, si més no, la formalitat, introduint mots occitans, italians o el que calgués per 
mantenir la literalitat. 
 
Si revisem l’anàlisi sobre la traducció de Balançó, no ha estat considerada de qualitat acceptable. 
Va fer una actualització a la Renaixença del text de Febrer i l’obligació de la forma el féu perdre, 
sovint, el sentit original (ALIGHIERI «da un fulgore in che sua voglia venne» > BALANÇÓ «per claredat 
que ma fretura extinga»). En Balançó va resoldre el compromís que havia pres, sense més 
escrúpols que acabar la feina. 
 

«La traducció de Balançó, que seguia el text i les notes de l’edició 
de Pietro Fraticelli publicada el 1914 per l’editorial Barbèra, 
efectivament afegia la versió en prosa a la rimada, però no tenia 
cap més mèrit que el d’haver traduït l’obra de cap a peus, perquè, 
en l’aspecte literari, ens sembla francament dolenta. Si ens cenyim 
al primer cant de l’Infern, podem observar que calca sovint 
literalment, excepte petites actualitzacions morfològiques o 
lexicals, versos sencers de la de Febrer» 
 

(GAVAGNIN 2005: 222) 
 
Matheu demostra una tendència a fer seu el vers, introduint mots inexistents a l’original (v. 139, 
«volà»; v. 140, «per sort»; v. 141, «llum») o resseguint, com Balançó, el camí mostrat per Febrer. 
 
Si algú de tots s’hi va posar amb més voluntat i entusiasme, animat per una inspiració que ell, 
segurament, creia d’origen diví, aquest va ser Espona. La seva estratègia de traducció es manté 
fidel al ritme de metre i de rima, lligant-hi el significat mateix que volia traslladar Dante: 
 
ALIGHIERI  ma non eran da ciò le proprie penne: 
ESPONA   Mes mas alas per tant les tinguí en va, 
 
ALIGHIERI  se non che la mia mente fu percossa 
ESPONA   si no fos qu·a ma ment llavors feria 
 
ALIGHIERI  da un fulgore in che sua voglia venne.  141 
ESPONA   un viu fulgor qu·a son desitj sacià.  141 
 
ALIGHIERI A l’alta fantasia qui mancò possa; 
ESPONA  El poder mancà, açí, a la fantasia 
 
ALIGHIERI  ma già volgeva il mio disio e’l velle, 
ESPONA   mes ma ànsia y voluntat gràvan y ellas 
 
ALIGHIERI  si come rota ch’igualmente è mossa,  144 
ESPONA   roda éran qu·igualment volta y atia  144 
 
Tots aquests traductors, però, s’hi van sotmetre al geni del mestre Dante, quan exhibia la seva 
irrepetible art poètica; cap d’ells gosa de modificar-lo quan el vers és universal. 
 
ALIGHIERI  l’amor che move il sole e l’altre stelle. 
FEBRER   l’amor qui mou lo sol e les estelles.   
BALANÇÓ  l’Amor que mou el Sol i les estrelles.   
MATHEU  l’Amor que mou lo Sol y tot estel.   
ESPONA   l’Amor que mou lo Sol y las estrellas. 



Dues facetes de la traducció d’Espona, si més no, permetien qualificar-la d’inadequada per a la 
publicació a càrrec de l’Institut d’Estudis Catalans: 
–la insistent aplicació dels hipèrbatons, el preciosisme romàntic, que fa una lectura cansada, 
–i la ignorància de la normativa fabriana que, de ben segur, era coneguda per Espona. 
 
Cal afegir, a més, que les correccions manuscrites de les còpies conservades, suposadament fetes 
per Ramon d’Alòs-Moner i de Dou, són tantes i tan variades que convertien l’edició en un treball 
força complicat i que el resultat no s’hauria ajustat a la imatge que l’Institut d’Estudis Catalans 
pretenia projectar. La Secció Filològica del 1920, sota les directrius del noucentisme, no podia 
aplaudir una obra, una traducció, tan contrària als seus models estètics i científics. I Espona no 
representava cap de les aspiracions del dit noucentisme; ans al contrari, era un exemple de la 
cultura catalana de mig segle enrere. El codi d’Espona només era acceptable pels membres de la 
seva xarxa social i cultural, és a dir, els qui compartien, o millor dit, perquè ja eren morts, havien 
compartit formes (prefabrianes) i continguts (regionalisme, catolicisme i sentimentalisme rural).  
 
De resultes del veredicte de la Secció Filològica, el nom d’Antoni d’Espona va ser condemnat a 
l’oblit, una mena de damnatio memoriae, l’oficialització de la condemna a l’oblit que estipulava el 
Senat de Roma, dels mals emperadors. De fet, hi ha molts articles i treballs que ni el nomenen, 
com si Espona no hagués existit. 
 

«L’interès per Dante va desaparèixer quan el Renaixement va 
assolir la seva plenitud i no va tornar a ser motiu d’atenció fins 
entrat el segle XX, quan Narcís Verdaguer i Callís (1921) i Llorenç 
Balançó i Pons (1923-24) van fer dues traduccions noves de 
la Divina Comèdia.» 
 

( CÒNSUL 2006) 
 

La comunicació no ha volgut ser original. Pretén ser una comunicació referenciada, resultat d’un 
treball de recerca i selecció tan acurada com ha estat possible, a fi de construir el que ara se’n diu 
un mashup, una barreja de continguts a fi d’obtenir un nou punt de vista sobre l’obra d’Espona: 
un exemple, sens dubte, de fidelitat ideològica i estilística. 
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