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LES DONES EN LA VIDA I L’OBRA DEL POETA CABANYES 

 

Com és sabut tan la vida com l’obra del poeta Cabanyes, ha estat molt 

comentada per crítics nacionals i internacionals, però concretament el 

motiu literari de la dona, o d’allò que pot anomenar-se la presència 

femenina, no ha estat encara a hores d’ara investigat. És per això que en 

aquesta primera part inclouré unes reflexions que en són un primer i 

arriscat apropament. 

Rastrejant els versos i la correspondència de Manuel de Cabanyes, podem 

descobrir diverses dones que van tenir algun tipus de relació amb la seva 

vida. De totes les dones que van envoltar-lo, la més coneguda, la més 

comentada i qui va tenir més influència, si més no, en l’obra que 

coneixem, és la seva enamorada, la celestial verge Antònia Ynglada. Tot i 

que, encara que apareix en diversos textos, no la trobem gens descrita pel 

poeta, perquè els trets que ens en dóna són caràcters femenins ideals dins 

de la retòrica poètica a l’ús: ens mostra la seva bellesa, modèstia, tendresa, 

honestedat, dolcesa, innocència i amistat. No trobem, però, en cap 

moment cap retrat físic ni psíquic de la noia. En tot cas sabem que l’amor 

del poeta el va portar a una situació sentimental de frustració perquè, 

segons diu la llegenda, la forta oposició de la família no ho va permetre. 

La noia va haver de treure-s’ho del cap, ser obedient, renunciar a l’amor i 

sotmetre’s al sistema patriarcal. El poeta expressa en uns versos inèdits: 

 

Desde aquel momento sentí mi pecho 

helado y duro. Huyó la dulzura 

de mis ojos y de mis labios. 

En vano intento remedar el amor, 

su fuego se ha apagado en mi corazón: 

Ni sé amar ni puedo sentir 

las delicias  de ser amado. 



 

Abans, però, d’enamorar-se d’Antònia Ynglada, el poeta es refereix a 

d’altres noies, com les desconegudes Dèlia i Dorila que, segons comenta el 

poeta, l’havien estimat i ell, però, confessa que si bé li atreien llur tendresa 

i bellesa, encara no estava preparat per a l’amor de veritat. També se’n 

refereix quan rememora en un poema adreçat a un amic els passeigs pels 

afores de la ciutat de Saragossa, tot i sense donar cap retrat de cap d’elles: 

 

Del Torrero en la cumbre deleitosa 

por las ondas regada del Ibero, 

do entre rosales y sombríos chopos, 

en el estivo ardor, las ninfas vagan 

de breve planta y cariñosos labios, 

ante quien ¡necio yo! no ofrecí nunca 

ni amores, ni lisonjas, ni respetos, 

ofrendas gratas a Deidad terrestre. 

 

Més informació, però, tenim de la dona de Cervera, gràcies a uns versos: 

 

Una mujer allí me cautivaba, 

una mujer en años abundosa, 

y en la que acaso tú no contemplaste 

con frío corazón, gracias sublimes. 

 

Al marge de les noies desconegudes, cal fer referència a la fonamental 

presència de la muller, que el poeta projecta sobre la figura de la Reina 

Amàlia. Quan el poeta s’adreça a la Reina, en realitat construeix un cant 

d’homenatge a la bondat, virtut, senzillesa, pietat i influència de les dones 

que, com a tals, poden canviar les idees i decisions del marits i, per això, li 

prega: 

No cese tu rogar, ya que ha logrado 

que de los altos cielos descendiese 

la santa paz, que huyera estremecida 

de la española tierra. 

Y brille la verdad, sus rayos puros 

al árbol mustio de mi patria tornen 

el esplendor antiguo y lozanía 

y las sombras disipen. 



 

 

No podem oblidar tampoc l’homenatge del poeta a la figura de les mares, 

mitjançant una referència a la seva pròpia mare a qui presenta amorosa, 

patidora, entristida i protectora, però preocupada, per tenir lluny de casa 

els seus fills davant de la repressió política que hi havia al país i ens la 

mostra pregant a la Verge que els protegeixi la vida. 

 

Una madre ¡ay! Su corazón cuitoso 

Si vieras ¡cuál palpita! Si la vieras 

Cuando a la Virgen del Dolor sus preces 

Por sus hijos dirige. 

Y al escuchar el parche de las lides 

¡cuál tiembla! ¡Cuál la vista a nosotros 

Vuelve con amoroso afán! Y piensa: 

--¡Ay Dios! ¡Si los perdiese! 

¡Si la vieras!...¡Oh! Mi pecho 

A los embates del poder del oro, 

De la opresión tirànica y del hado 

Incontestable opongo, 

Empero a tanto amor, todo lo olvido. 

 

Per tal d’acabar aquesta primera part, voldria destacar l’atracció del 

poeta pel personatge mitològic de Mirra. Sembla prou clar que la 

fascinació per aquest personatge femení li ve donada perquè se li apareix 

com una víctima del sistema religiós i patriarcal que, però, davant de 

l’obligació de renunciar a l’amor, es mostra transgressora dels costums 

seculars i decideix perdre la vida, i amb aquest sacrifici, defensa el dret a 

decidir de la dona i es transforma en una figura heroica universal. 

 

A continuació, en una segona part, donaré notícies sobre algunes dones 

que s’han sentit atretes i fascinades per la figura del poeta i pels seus 

versos. De fet seria bo poder consultar epistolaris de moltes dones que ens 

donarien molta informació sobre què era el que pensaven sobre els versos 

del poeta, però dissortadament  no se’n conserven gaires.  Si comparem 

amb els homes, només tenim notícies d’unes poques escriptores i, en aquest 

sentit, vull rescatar de l’oblit del segle XIX la poetessa vilanovina Rosalia 

Serra (qui encara no té cap carrer de Vilanova amb el seu nom, que jo 



 

sàpiga) que en la seva correspondència aconsella a Teodor Creus que el 

llegeixi  fins al punt d’oferir-li el seu exemplar dels Preludios per tal de 

facilitar-li  la lectura. 

 

Passant a temps més propers, voldria recordar dones molt vinculades a 

Vilanova com les germanes Rosell (que tant van fer per a fomentar el 

coneixement de la vida i l’obra del nostre poeta) i la bibliotecària Teresa 

Basora (a qui vaig tenir l’honor d’entrevistar en persona) que, al llarg dels 

anys va insistir en recordar el poeta i en un article deia: Murió joven 

pero nos dejó en unos cuantos versos todo su mensaje de belleza sentida y 

serena. Su obra, unida a su figura y vida prematuramente truncada, 

despide una fuerza de atracción suave, pero firme. Sus comentaristas se 

sienten atraídos por ese culto a la belleza, esa paz, esa serenidad y esa 

delicadeza de sentimientos que respira toda su obra. 

 

Paral·lelamente, una altra dona oblidada, Angels Abian, també a 

Vilanova estant, s’esplaiava dient: La cordial amistad que me une a los 

descendientes del poeta y la particular devoción que me inspira esta 

resplandeciente gloria catalana llamada “El Cisne de Villanueva”, autor 

de los famosos “Preludios de mi lira” li feia rememorar las horas 

inolvidables que he pasado en la Masia de amable charla con Alejandro 

de Cabanyes, recorriendo las habitaciones que ocupó el excelso vate. ¡Cuán 

grato el recuerdo de las horas pasadas en la Masia, siguiendo las huellas 

del inmortal poeta de los Preludios, en el interior de las habitaciones, en el 

jardín pleno de extraños y tenues rumores y bajo la galería porticada, en 

las serenas y ensoñadas horas del crepúsculo verpentino! 

 

I simultàniament, encara, la periodista Magda Solé, a la vegada que 

plantejava unes preguntes com ¡Qué es mas conocida la obra o la biografía 

del poeta? ¿La poesía de Cabanyes es asequible a todos los públicos? 

¿Cuántos son los villanoveses que realmente le conocen y se deleitan con la 

magia exquisita de sus versos?, més endavant ens deia: Pese a su corta 

vida queda perfectamente dibujada la personalidad del que hubiera 

podido ser figura gigantesca de la poesía española y europea. Es el cantor 

de lo noble, lo bueno y lo bello. Gallardo e independiente. Su espíritu recto 

no tolera el engaño, y al hallarlo lo rechaza con energía. Su retrato nos lo 

muestra con rasgos correctos, ojos claros, cabello suavemente alborotado, 



 

joven y apuesto. En la biblioteca de su Masia, en el salón cerca del arpa, 

podemos imaginarlo a cada momento.  

 

I en un altre lloc ens conta un episodi que li va explicar el pintor 

Alexandre de Cabanyes: l’il·lustre artista li va recordar que quan ell era 

jove, el pintor Modest Urgell, que li feia de tutor a Barcelona, li va contar 

que un dia, tot passejant pels Encants de Barcelona, li va cridar l’atenció 

un llibre vell que portava el títol de Preludios de mi lira. El va comprar i, 

en arribar a casa seva, va posar-se a llegir els versos del poeta davant de 

la seva mare; i quan va acabar la lectura va descobrir que la seva mare 

plorava d’emoció. Y quan li va preguntar pel motiu del plor, ella va 

contestar-li: Estos versos, hijo mío, el poeta los escribió para mí. 

 

Passant a una època més recent no puc deixar de citar l’escriptora Maria 

Aurèlia Capmany quan ens deia: Un escriptor pot ser qualificat de català 

encara que escrigui en llengua castellana. Aquest és el cas de Manuel de 

Cabanyes, el poeta romàntic, el poeta sense llengua. I en un altre lloc 

afegia: L’autèntic poeta romàntic que llegia els poetes anglesos, que tenia 

conflictes amb les autoritats de Cervera, que es migrava, víctima del mal 

del segle, en la seva magnífica vil·la italianitzant de Vilanova, es trobava 

atrapat, emmanillat per una llengua que no era la seva, encara que ell no 

ho sabia que no n’era la seva. 

 

Finalment, per acabar, vull referir-me a una de les dones que ha publicat 

més comentaris sobre el poeta. Em refereixo a l’amiga Teresa Costa, de qui 

no només cal recordar el seu llibre específic El cantor sense llengua, 

adreçat al poeta Cabanyes, sinó que ha comentat diversos aspectes del 

poeta i de la seva poesia. Concretament he triat un en què ens diu: Era 

noble, era hisendat i culte, però era més que això, era amant. Amant d’un 

ésser encarnat en una dona, sí... I aquest amor impossible el va fer poeta. 

Poeta només, sense pompes...L’aristocràcia del Poeta era també una 

aristocràcia de l’esperit. 

 

I vull acomiadar-me parafrasejant una frase que l’amiga i poetessa 

Teresa Costa, justament, va publicar anys enrere: Cent vuitanta-cinc anys 

després de la mort prematura del poeta Cabanyes, avui en dia encara en 

parlem. Per alguna cosa serà. 


