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Gustavo Adolfo            
           Bécquer 

 

                       Rimas 
 

���� L’autor 

 

Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla, 1836 – Madrid, 1870). Poeta romàntic. Fill del pintor José Domínguez 

Insausti i de Joaquina Bastida Vargas, adoptà el cognom d'un dels avantpassats del seu pare. Quan 

tenia cinc anys, la mort del pare deixa la família sense mitjans econòmics  i va rebre l’ajut d’altres 

parents, gràcies a la biblioteca dels quals accedí al coneixement de la poesia romàntica anglesa i 

francesa. El 1854 es traslladà a Madrid, on exercí de periodista i de funcionari. Afeccionat als estudis 

arqueològics, viatjà per la Península Ibèrica per tal de procurar-se dades per a l'obra Historia de los 

templos de España (primer volum, 1857), a imitació dels Recuerdos y bellezas de España (1839), de 

Pau Piferrer, que restà inacabada. La seva obra cabdal fou, però, la d'estricta creació literària. 

 

La qualitat poètica de les seves Rimas (1871) provingué del fet d'haver superat el retoricisme i d'haver 

assolit una expressió nua, simple, concentrada en petites unitats estròfiques. Per aquesta raó, se salvà 

de la desvaloració posterior de la poesia romàntica. Afectat possiblement d'influències alemanyes i 

britàniques, reaccionà contra la línia grandiloqüent del romanticisme castellà i fou contemporani 

estricte de poetes que, com Gaspar Núñez de Arce, podrien ésser considerats parnassians. La seva 

obra en prosa se centrà en les Leyendas, publicades pòstumament el 1872, que recullen tradicions 

populars, sovint fantàstiques. Al monestir de Veruela, a la serra del Moncayo, on tractava de guarir la 

tuberculosi que minà la seva vida, escriví les conegudes Cartas desde mi celda, que anà publicant a "El 

Contemporáneo" durant l'any 1864, document important per a conèixer la seva trajectòria espiritual.  

 

���� L’obra  

 
Bécquer va ser un escriptor de poca però intensa obra. Com a poeta, va ser poc conegut en vida, 

essent escasses les poesies que van aparèixer mentre vivia (només 16); la resta van ser publicades 

pòstumament. Les Rimas han arribat fins a nosaltres en un esborrany manuscrit del propi Bécquer 

titulat Libro de los gorriones, i en l’edició publicada pels seus companys un any després de  la seva 

mort. 

 

Sobrietat, senzillesa i absència de retòrica són les principals característiques de les Rimas. Bécquer 

assoleix amb mitjans senzills el més difícil d'aconseguir: les aparences d'una poesia confidencial, en to 

de conversa íntima entre el lector i el poeta. Les seves poesies són breus, perquè el que ens vol dir a 

cada Rima són només notes aïllades d’un poema més gran que mai escriurà. 
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Després que l’obra original es perdés en un incendi, les Rimas s’han conegut a través de l’edició 

preparada pels seus amics, el 1871,  poc després de la mort del poeta. Van ordenar les Rimas en 

números romans i van fer algunes correccions en els textos. Responen a diferents temàtiques: un 

primer grup sobre la mateixa poesia i el fenomen espiritual de la creació literària; un segon grup 

referent a l’amor i als seus efectes a l’ànima; un tercer grup referent a la decepció i al desengany; i 

finalment, un últim grup més variat que versa al voltant de la soledat del poeta davant del món i la 

mort. 

 

Menyspreades pels seus contemporanis, les Rimas de Bécquer han exercit una influència decisiva en 

els poetes del segle XX (Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Luis Cernuda), els quals la van 

reconèixer com una poesia despullada, essencial, d’un poeta clàssic que recull els grans temes de la 

lírica universal: el sentiment, l’amor, la soledat, el dolor i la mort. 

 

Bécquer, Gustavo Adolfo. Rimas. Madrid, Cátedra, 2002.  

 

“Aquesta edició, a càrrec de Rafael Montesinos, constitueix una nova lectura 

de la poesia de Bécquer des d’una visió moderna i a partir d’un documentat 

coneixement dels més íntims detalls de la seva vida i de la profunditat de la 

seva obra. Les seves Rimas, aparentment fàcils, són el testimoniatge d'un 

home que posseïa uns extraordinaris dots d'expressió i una gran capacitat 

de síntesi, la difícil senzillesa d’allò autèntic” 

 

���� Bibliografia a la xarxa de biblioteques: 

 

� Antología de Rimas y leyendas; Cartas desde mi cárcel. Barcelona: Libanó, 2002: P 834 Bec 

� La ajorca de oro. (Enregistrament sonor). Audiolibro.org, 2009: CD 6.BEC 14 

� Cantando a Rosalía de Castro y a G.A. Bécquer. Madrid: 2006: CD 090.7A  

� La cruz del diablo (leyenda) (enregistrament sonor). Audiolibro.org, 2009: CD 6.BEC 14 

� Desde mi celda. Madrid: Cátedra, 2002: N 834 Bec 

� Gustavo A. Bécquer para niños. Madrid: Ediciones de la Torre, 2001: IP 834 bec 

� Rimas y leyendas. Madrid: Anaya, 2006: P 834 Bec 

� Leyendas. Madrid: Anaya, 2006: N Bec 

� Leyendas de Bécquer contadas a los niños. Barcelona: Edebé, 2008: IN 834 Bec 

� Leyendas (enregistrament sonor). Audiolibro.org, 2009:  CD 6.BEC 13 

� El rayo de luna (leyenda). (Enregistrament sonor). Audiolibro.org, 2009:  CD 6.BEC 14 

 

Sobre Gustavo Adolfo Bécquer i la seva obra: 
 
� García Montero, Luis. Gigante y extraño: las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. [Barcelona]: 

Tusquets, 2001: 834.3 (Bec) Gar 

� Jarnés, Benjamín. Doble agonia de Bécquer. [Madrid]: Espasa Calpe, 1936: 92 (Bec) Jar 

� López Núñez, Juan. Bécquer: biografía anecdótica.[Madrid]: Mundo Latino, 19--?: 92 (Bec) Lop 

� Montesinos, Rafael. Bécquer: biografia e imagen. [Sevilla]: Fundación José Manuel Lara, 2005: 

834.3 (Bec) Mon 

� Rubio Jiménez, Jesús. Pintura y literatura en Gustavo Adolfo Bécquer. [Sevilla]: Fundación José 

Manuel Lara, 2006: 834.3 (Bec) Rub 

� Sandoval, Adolfo de. El último amor de Bécquer. [Barcelona]: Juventud, 1941: 92 (Bec) San 

 

 


