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S’escau recordar que el proper dia 
14 de setembre d’enguany s’es-

devindrà el setè centenari de la mort de Dante, 
traspassat als 56 anys a causa de la malària, quan 
retornava d’una missió diplomàtica de Venècia a 
Ravenna, la darrera ciutat que l’havia acollit durant 
el seu llarg exili polític. És per aquesta raó que el 
dia 17 de gener del proppassat 2020 el govern ita-
lià, avançant-se a aquesta commemoració, acordà 
declarar el 2021 com l’any dedicat a Dante, alhora 
que anunciava la celebració del Dantedì, és a dir, el 
Dia de Dante, el 25 de març de cada any. Curiosa-
ment i amb molt d’encert, aquesta data recorda just 
el dia en què Dante inicià, literàriament i simbòli-
ca, el seu viatge iniciàtic, visionari i poètic, descrit 
en la seva Divina Comèdia, talment com una reeixi-
da experiència espiritual a ultratomba.

Ben poques obres de la literatura occidental són 
comparables a la Divina Comèdia de Dante, obra 
mestra de la literatura italiana i obra culminant de 
la literatura universal: l’Odissea d’Homer, l’Enei-
da de Virgili, el Quijote de Cervantes i l’Ulysses de 
Joyce. En efecte, el poema sacre de la Divina Comè-
dia, èpic i líric alhora, molt ben organitzat en tres 
parts corresponents a l’infern, el purgatori i el 
paradís, ve conformat per 14.233 versos hendecasíl-
labs escrits en llengua toscana vernacla –il dolce 
stil nuovo tal com es conegué en l’època– basant-se 
en una estructura mètrica de tercines encadena-
des. Per bé que l’obra va ser redactada en el tràn-
sit de l’edat mitjana al Renaixement, sense cap 
mena de dubte es pot dir que ningú com Dante ha 
estat capaç de construir un monument literari tan 
esplendorós comparable, només, a la bellesa d’una 
catedral gòtica o a la més bella simfonia que mai 
hàgim pogut escoltar.

Dante anà escrivint progressivament el poema 
durant el període comprès entre els anys 1304 i 
1321 del seu exili. A través de la seva obra, el poe-
ta, talment un pelegrí, narra en primera persona 
i temps passat el viatge simbòlic que féu durant 
la Setmana Santa del 1300 –l’Any Sant del primer 
gran Jubileu de l’Església catòlica– primerament a 
l’infern i al purgatori acompanyat pel poeta Virgili 
i després al paradís acompanyat per Beatriu, el seu 
amor platònic. El poema, sempre impel·lit i guiat 
per un afany de pedagogia moral del seu autor, és 
una síntesi del pensament medieval, tant pel que 
fa al contingut religiós com als coneixements, la 
cultura i la ciència de l’època. Dante, a més, parti-
dari de la separació de l’Església i l’Estat –en el seu 
temps, el poder papal i el poder de l’emperador– i 
alhora fervent defensor d’un Estat laic, també apro-
fità la Divina Comèdia per fer, amb un to entre utò-
pic i profètic, una certa crítica del poder temporal 
de l’Església.

L’excel·lència d’aquesta obra literària rau en el 
fet de ser una font de coneixement i un mirall de 
cultura del saber de l’època, de la qual es poden fer 
diferents lectures. La primera, una lectura literal i 
literària atenent a l’autor i les característiques de 
la seva obra i l’original aportació de ser escrita en 
llengua vernacla. En segon lloc, una segona lectura 
interdisciplinària de continguts diferenciats com 

són el pensament teològic, religiós, moral i, fins 
i tot, anagògic, pel fet que Dante fou un creient 
convençut; o bé el pensament sociopolític medie-
val dins el context històric en què visqué el poe-
ta, causa determinant del seu exili; o el pensament 
filosòfic i les seves fonts d’inspiració, així com la 
repercussió que l’obra tingué en tot l’Occident; o el 
pensament científic, si atenem a la concepció geo-
cèntrica ptolemaica de l’univers o a aspectes con-
crets com astronomia, astrologia, cosmologia, medi-
cina, física, òptica, matemàtiques, etc. Se’n pot fer, 
sobretot, una lectura al·legòrica, simbòlica i, fins i 
tot, mitològica si es tenen en compte els recursos i 
les imatges que Dante utilitzà per expressar el seu 

ideari... I se’n podrien fer, encara, d’altres lectures 
com, per exemple, una lectura crítica, si atenem 
a les respostes, de tota mena, que rebé el poema i 
el seu autor, o una lectura del perfil psicològic del 
mateix Dante. També, una lectura sociològica amb 
l’objectiu d’investigar quins han estat els factors 
que més han contribuït a la divulgació d’aquesta 
obra gegantina per arribar fins als nostres dies.

Són moltes les causes que hi han contribuït en el 
transcurs d’aquests 700 anys d’història. Des de la 
primera meitat del segle XIV endavant, tot i que 
no es coneixen els escrits originals de Dante, en 
diferents institucions europees es conserven més 
de 600 còpies manuscrites en còdexs, algunes de 
les quals són il·lustrades amb belles miniatures 
sobre pergamí. Donada la complexitat i la riquesa 

de l’obra, ben aviat també començaren a aparèixer 
còpies amb comentaris que n’explicaven el sentit, 
una de les quals es deu al fill de Dante, Jacopo Alig-
hieri, de 1380. A més, se’n feren resums, adaptaci-
ons i, sobretot, traduccions a diverses llengües. En 
aquest sentit, Vic contribuí de manera significativa 
pel fet que el vigatà Andreu Febrer i Callís (Vic, 
ca. 1374-1441/44), escrivà de Martí I l’Humà i, més 
endavant, agutzil i cavallerís d’Alfons el Magnà-
nim, traduí totalment al català la Divina Comèdia 
en versos decasíl·labs, donant-la a conèixer l’any 
1429, just un any després que aparegués la primera 
traducció al castellà feta per Enrique de Villena. 
Posteriorment, dos altres vigatans en feren traduc-
ció parcial: Antoni d’Espona i de Nuix (Vic, 1849-
1917) i Narcís Verdaguer i Callís (Vic, 1863-1918). 
Cal recordar a més que, a mitjan segle XV, l’apari-
ció de la impremta contribuí de manera important i 
decisiva al coneixement i difusió de l’obra de Dan-
te en afavorir el traspàs de la cultura manuscrita a 
la cultura impresa, més barata de cost, més ràpida 
d’execució i més abundosa en còpies. 

Un altre important factor determinant en 
la divulgació de la Divina Comèdia fou l’art en 
totes les seves manifestacions i disciplines: 
il·luminació de còdexs, gravats, pintures, escultu-
res, il·lustracions... originàriament concebudes per 
donar suport visual al text literari. El romanticis-
me, amb la seva mirada nostàlgica i retrospectiva 
del passat medieval, afavorí moltes representacions 
al·lusives al text a les quals, progressivament, s’ana-
ren afegint altres disciplines contemporànies com 
la música, l’òpera, el teatre, el cinema, la dansa... 
Heus ací que, guiat pels meus interessos artístics, 
hi he dedicat moltes hores al seu estudi i puc dir 
que, parant atenció només en les arts plàstiques, 
més enllà de l’obra dels grans miniaturistes medie-
vals, coneguts o anònims, es podria resseguir bona 
part de la història de l’art occidental a partir del 
nom dels grans artistes pintors, escultors, muralis-
tes i gravadors que han deixat obra important rela-
cionada amb la Divina Comèdia: Sandro Botticelli, 
Miquel Àngel, Giorgio Vasari, Pieter Brueghel, 
Federico Zuccari, John Flaxman, William Blake, 
Joseph Anton Koch, William-Adolphe Bouguere-
au, Jean-Baptiste Carpeaux, Dante Gabriel Rosetti, 
Eugène Delacroix, Jean A. Ingres, Gustave Doré, 
Auguste Rodin, Amos Nattini, Salvador Dalí, 
Renato Gattuso, Robert Rauschemberg, Moebius, 
Miquel Barceló... només per citar-ne uns quants 
d’importants.

En l’actualitat, són moltes les activitats que s’es-
tan duent a terme a l’entorn de Dante, contribuint 
al coneixement i difusió de la seva obra: cursos uni-
versitaris, tesis doctorals, congressos, conferències, 
jornades d’estudi... que, sota l’impuls de les dife-
rents societats dantesques i les seves publicacions 
periòdiques, mantenen viva la flama de l’esperit 
de Dante com una obra atemporal que és i sense 
data de caducitat. Les noves tecnologies, a través 
de nombroses pàgines web (Dante Lab, Princeton 
Dante Project, Dante Online, World of Dante, Digi-
tal Dante, Dante Worlds, Dominio público, Dante’s 
Library...), també han obert nous camins que faci-
liten l’accés a l’obra completa de Dante a qualse-
vol llengua amb traduccions, recursos multimèdia, 
mapes interactius, àudios i, fins i tot, mostres al 
mateix canal de YouTube.
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