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El projecte de continuació de l’Epistolari de Jacint Verdaguer consisteix a editar 
a l’Editorial Barcino (col·lecció Biblioteca Verdagueriana. Textos, documents i estudis) 
les cartes que coneixem de i a Verdaguer que no van ser recollides en els 11 volums que 
de 1959 fins a 1993 van publicar i editar Josep M. de Casacuberta i Joan Torrent i 
Fàbregas. 

Es preveuen, en aquests moments, dos volums (vol. XII i XIII) que han de 
contenir, respectivament, les cartes que Torrent i Fàbregas va preveure per al vol. XII i 
les que s’han anat publicant escampades en llibres i revistes al llarg dels darrers vint 
anys. 

 
1a fase: volum XII (134 cartes, 32 d’anotades) 

 
La Fundació Lluís Carulla va fer a mans a la Càtedra Verdaguer d’Estudis 

Literaris de la Universitat de Vic una carpeta titulada «Cartes pendents per al volum XII 
de l’Epistolari» (CP), de 121 cartes de Jacint Verdaguer passades a màquina i en net, 32 
de les quals van acompanyades de les notes també mecanografiades i en net.  

A més, en la cessió hi havia una altra carpeta (CG) on hi ha documentació 
referent a les cartes abans esmentades, consistent en notes manuscrites i/o 
mecanografiades que acompanyen moltes de les epístoles, i en còpies de les cartes i 
fotocòpies d’originals verdaguerians. 

En aquesta darrera carpeta, hi ha a més 13 cartes fotocopiades que no van ser 
transcrites i mecanografiades en net per Torrent i Fàbregas. 
 Torrent havia ja numerat les cartes de la 1530 –la darrera publicada al vol. XI 
duia el número 1529– a la 1650, numeració que s’ha de mantenir tant com es pugui però 
que es veurà una mica modificada per algun problema de col·locació de les cartes de 
què es disposa i per l’afegitó de les cartes fotocopiades que no són entre les que Torrent 
havia preparat i numerat. Aquesta numeració segueix una ordenació alfabètica dels 
cognoms del destinatari, perquè totes són de Verdaguer a algú altre, i dins d’un mateix 
nom per ordre cronològic.1  
 

2a fase: volum XIII (aproximadament 126 cartes) 
 
 Contindrà les cartes publicades a l’Anuari Verdaguer i a altres publicacions 
disperses, sense algunes que ja formen part del volum XII planejat per Joan Torrent i 
Fàbregas, perquè alguns curadors les hi havien fet arribar. Es proposa també en aquest 
volum un ordre alfabètic. 
 

                                                 
1 Del vol. I al vol. XI els curadors de l’Epistolari van seguir un ordre cronològic. Al «Complement 
epistolar» del darrer volum (p. 211-276) ja van fer servir un ordre alfabètic d’emissor perquè la secció 
recollia les cartes «que ens han pervingut quan ja els havia passat el torn corresponent a llurs dates» i 
alhora perquè «s’hi insereixen els documents epistolars mancats de data i de tota referència que permeti 
assignar-la amb una certa aproximació» (p. 211). 


