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¡nusisia de ¡'obra 
Exciirsions i viatgcs 

Excursions de Verdaguer 
per ierres gíronines 
Joan Carreras 

V
aig coné ixer en Narcís 
Garolera l'any 1986, quan 
estava preparant la recopila-
ció deis mes de 250 arricies 
que van .sortir a la premsa 
caralana parlant de Verda-

guer (1). Dos-cents cinquanta escrits perio-
dístics en un sol any dedicats a un mateix 
autor representen, tanmateix, un gruix consi
derable de paper i rinta: el gruix que es 
mereix Tautor de Canigó i VAtlantida, les dues 
obres épiques de l ' idioma cátala; poeta 
d'exquisida sensibilitat lírica, periodista de 
mordacitat inigualada quan parla En defensa 
propia, i cronista de viatges que Josep Pía 
reconegué com a mestre. Verdaguer tarda 
alguns anys a ser valorat com a prosista. 

La prosa de Verdaguer 

Ara acaba de sortir el tercer volum de 
les ExcunioTis i viatges (2), en l'cdició crítica 
que ha preparar Narcís Garolera. Per prime
ra vegada tenim a l'abast de la ma els llibres 
de viatges de Verdaguer en la seva transcrip-
ció original, amb cor l'aparac crftic comple-
mentari que suposa una edició d'aquestes 
característiques. 

La prosa caiaiana - c o m e n t a v a J. M. 
Capdevila i Balando, en el proleg d'una 
antología sobre la prosa de Verdaguer (3 ) -
ha tingut dos poetes que gairebé l'han formada; 
antigamer\t, Ramón Lkdl i, modernament, 
Verdaguer (...) el sen art és tan complicat com 
savi. Es hábil fins a donar la sensació d'espon-
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tani. Té rao. A les Excursions i viatges 
-juntament amb el Dietari d'un pde^í 
a Terra San ta - podcm assaborir les 
millors pagines de la prosa catalana del 
segle XIX. Escrites «amb una sobrietat 
on palpita deliciosament {'entusias
me». Hi bauríem d'afegir, encara, els 
37 articles titulats En defensa propia, 
que foren publicats a la premsa barce-
lon ina e n t r e el juny de 1895 i el 
r \ovembre de 1897, el proleg de 
VAdár\tida, les ntires que clouen el 
poema Canigó, i les Feries del Ilibre 
d'Amic i d'Amat. 

Per les terres gironines 

De paso pnr esta capital, 
procedente de N . S . de 
Moni, donde ha pasada 
una regidar temporada de 
verano - l l eg im a la 
Revista Literaria de 
Gerona corresponent 
al setembre de 1884 
( 4 ) - tullímos el 
giutü de estrechar la 
mano en estos últi
mos días a Mn. 
Jacinto Verdaguer. 
El inspirado autor 
de í ' A t l á n t i d a 
parece que tiene ^a 
terminada -y a 
punto de dar a la 
prema- su interesan
te leyenda sobre el 
Canigó, uno de cuyos 
fragmentos dejó escritos 
en el ¿dbum de nuestro 
amigo y compañero de 
redacción Sr. Girbal. Era 
el día 12 de setembre. Del 
18 al 25 de juliol de 18S4, 
s'havia hostatjat a Banyoles. 
Fou molt festejat per Pere Alsius i 
el Ce rc l e de Cacol ics , ais quals 
dedica la poesía A mos ainics de Banyo
les. El 25 de juliol puja al santuari de la 
Mare de Déu del Mont (5) i va passar-
h¡ bona part de l'estiu. Fins al 9 de 
setembre. Va fer algunes escapades a 
Besalú i al Noguer de Seguero, on 
sojoma del 9 a l'l 1 de setembre, con
vidar per Estanislau Vayreda. L'any 
1879 bavia concgut el seu germa Joa-
quim a la Presta. La barretina, porta 
aquesta endre<;a: Cmifó de l'úlüm barre-
tinaire de Franga. dedicada al pintor oloií 
Joaqnim Vayreda. 

A Girona, mossen Cinto bi tingué 
bons amics. Una ulíada a la corres
pondencia (6) , ens dona tres noms 
conegucs: el cronis ta de la c iu ta t , 
Enric-Claudi Girbal i Nadal, e! juris-
consult i poeta Joan Baptista Ferrer i 
Esteve -nomenat l'any 1884 president 
de la Diputació-, i el també poeta i Ui-
breter, Josep Franquet i Serra (7). 

E.C. Girbal, amb el pseudonim de 
«Lo Trobador de l'Onyar», l'any 1867 

publica un volum de poesies que el 
1871 enviava a mossen Cinto. I l'any 
1879 Verdaguer li trámete l'Atlantídfl. 
J.B. Ferrer i Esteve va conéixer el poeta 
l'any 1877, ais Jocs Floráis de Barcelo
na on triomfa VAtlámida: Si no sabes ja 
de temps el que lots els bons caiaíünísies 
esperávem de la darrera obra de voste -l i 
escrivia el 17 de maig d'aquell mateix 
a n y - aquella lectiíra m'haguera con-

vengut que l'Atlantida e's la mes irvipira-
da joia del nostre renaixement Uierari. La 
relació amb J. Franquet i Serra prove
nia de l'any 1883, quan aquest era 
redactor de La Vetllada. Coincidiren a 
Banyoles del 19 al 22 de juliol de 1884. 
El 1885 Franquet li dedica així «Lo 
cant del rossinyol»: Ningú no n'és acree
dor amb mes jmtícia que l'eminent poeta 
de ianostra tena. 

De Ginína, ana a fer una volta per 
l'Emporda: Begur, Peralada i Figueres. 
A Begur, visita rhistoriatlor empor-
danés Josep Pella i Porgas, a qui poste

rior men t dedicar ía la poesía 
VEmpordd (8). A Peralada fou 

hoste del comte A n t o n i de 
Rocabertí i Dameto (9) que 

any 1882 li hav ia 
f inangat Ped íc ió deis 

Cánti'cs. S'aturá a Figue
res a saludar el rector, 
el poeta mossen Joan 

Planas í Feliu, un 
deis amics que li 
bavia de donar pie 
suport en els anys 
difícils que se li 
acostaven (10). 

Entre 1884 i 
1888 la re lació 
ep is to la r amb 
empordanesos será 
c o n s t a n t : l 'any 
1885 envía a 

A n t o n i Puig la 
poesía A ¡a Verge del 

Moni, per ser llegida 
amb motiu de la inau-

guració del Centre de 
Catolics (6-IV-1885); 

s 'escriu també amb 
Ramón Mandrí i Campa-

mar, Damas Calvet, Caries 
Boscb de la Tr inxer ia - q u e 

vivía a la JonL]uera- i Garles 
Fages de Perramon, que el 30-Xl-

1887 el convidava amb aqüestes parau-
les: ¡Y V. deixa passar un y alire estiu 
sense venir á fer-nos mitja visita'. (...) Y 
quant ais federáis, si be son mala tropa, 
encara'ns deixan viurer. 

Les excursions i els viatges 
de mossen Cinto 

El mes d'agost de 1901 pocs mesos 
abans de morir, presidí els Jocs Floráis 
de la Bisbal. Hí pronuncia un memo
rable discurs -tí tulat l'Emporda-, que 
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és una obra mesrra en el 
seu genere. Té emotives 
páran les per al poe ta 
Joan Sit jar , que havia 
mort aqucil matcix any. 
L 'hav ia conegui: l 'any 
1868, a Barcelona: Quan 
lo gran poeta Mistral vin-
gué a Catalunya, a 
ientrar-hi per aqueixa her
mosa porta de l'Empordá, 
tan semhlaní a la de Pro
venga, irobá els dos ger-
mans Sitjar a la Valí d'Aro 
i se'ls endilgué a Barcelona 
en sa comitiva. 

Josep Pía ens parla 
de Testada de Verdaguer 
a la Bisbal, al Retrat de 
passaport (11) que dedica 
a la poetessa T r in i ca t 
Aldrich, que fou admira
dora de Verdaguer ¡ 
l ' aco l l í a casa seva. 
L'escriptor de Llofriu, no 
s 'está de r emarca r la 
c a p a c i t a t viacgera de 
mossén Cinto: Verdaguer 
roda molt peí país í per 
alguns espais de l'estran-

;/ív,9«c^*^ Y^JVlíiíí'^JÍ^. - /rry, 

* ' '9 ^ 

ger,en.alginesetapesáela fj/.'^i ^ '2^ 'H^^-^^A. . ' • ' r ""-"—•Jr-^T'^ 
seva vida \ou un passavo- • • "' y^ '^^r , 
lant molt intens. ¿Es jara ' " *" 
algún dia -es pregunta- un itinerari de Carta inédita de mossén Cima 
mossén Cinto! Em pensó que tindria un desdeiSamuari dclMom, l'arxy 1884. 

gran ínlerés. 
L'itinerari que Pía reivindica, apa-

rcix detallat en els tres volums que ha 
preparar Narcfs Garolera, dedicacs a 
resseguir fil per randa els itineraris ver-
daguerians i conéixer els amics que 
I'acompanyaven. L'estudi estilístic 
de Garolera ens pertnet també 
assaborir la prosa literaria que 
fressá el poeta, introduir-nos 
en les seves Uibreres de viatge 
i valorar les «saboroses i 
menudes» notes que crida
ren ja l ' a tenc ió a Josep-
Sebastia Pons: Quan llegia 
per primera vegada el Canigó 
de Verdflguer -confessa el 
poeta rossellones-, la magiiífi-
ca fluMesa de l'estil em cegava a 
pac a pac la vista i lentenimeni, 
com si /os indigne d'assaborír una 
mel collida entre núvoís. Aixi, per 
descansar a peu pía, m'entretenia amh 
/es notes saboroses i menudes que clouen e 
poema. 

L'estudi introductori 

L'estudi introductori 
ocupa les 350 pagines del 
p r imer vo lum ( 1 2 ) . A 
«Jacint Verdaguer, viat-
ger i excursionista» (Cap. 
1), Ga ro l e r a ofereix, a 
manera de tast per al lec
tor , una an to log ia deis 
escrits originats pels con
tinuáis despla^aments del 
poeta. Els capítols II i 111 
son dedicáis a analitzar i 
comentar les fonts escri-
tes: els manuscrits i edi-
cions d'Excwrsíons í Viat-
ges, i altres textos com-
plementaris que hi foren 
incorporats en edicions 
postumes, i també textos 
inédits. 

Al capítol IV refa els 
itineraris de Verdaguer i 
n'escableix la cronologia. 
No s'esta de fer elogis a la 
tasca d ' inves t igac ió de 
J.M. de Casacuberta, que 
en a lguns casos pot 
ampl ia r grácies a les 
darrcres aportacions deis 

""̂ ""7*, investigadors verdague-
rians. Al capítol V, titulat 

«Idees i temes», ens proposa a grans 
trets el perfil ideoldgic i estetic de Ver
daguer, emmarcat en el context histo
r ie , cu l tu ra l i rel igiós de l ' época . 
Aquest capítol, el mes extens del Ui-
bre, es divideix en tres apartats: a) 
Religó, política i societat. b) Natura/esa í 
an, historia i tradició. c) Literatura i idc-

oíogi'a. 

Finalment, els capítols VI, Vil i 
VIH son dedicats a temes comple-

mentaris: analisi de determináis 
aspectes formáis, criteris d'edi-
ció i conclus ions . Acaba la 
valoració global amb aqüestes 
paraules: Tant ledició crítica de 
la seva primera obra en prosa, 
com Ui irauscripció de textos iné
dits que la compíementen, confir
men la importancia de l'"aporta-

ció lingüística" de Verdaguer al 
cátala modem, fins i tot en escrits 

de prosa consideráis -potser sense 
gai're rao- d'escassa ambició literaria i 

men^s elaborats que textos seus en vers, 
amb alguns deis quals, íaninateix, presen
ten nomÍTroses afinitats. 
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L'aportació lingüística 
de Verdaguer 
al cátala niodem 

Miquel deis Sants Oli-
ver se n'adona ben aviat. 
Afimia, en el proleg a les 
Feries del ilibre d'Amic e 
d'Amat, obra postuma 
publicada a VAveng el 
1908: La prosa d'En Verái-
giicr no és imitada: és una 
vena que continua (...) Qui 
cum di ha sahut rompre la 
monotonia rectilínia del 
caíala empübrii, tornani-li 
les corbes gradases i el riane 
onejaní i haTmoníós de la 
huna época! També Capde-
vila s'hi rcfereix alguns 
anys mes Card des de les 
pagines de La Veu de Cata-
/un>a (2-XM924): Hi ha 
en la prosa d'En Verdaguer, 
un giist per la paraula, pels 
Iligaments de les frases, peí 
moviment de l'esül, que, 
maigrat d'ésser sos trebalk de 
prosador, podrían di'r, frag-
iTientan's, elfan un mesire... 

Respecte de la curio-
sitat lingüística, que forma 
part de la mateixa idio
sincrasia de Verdaguer, podem citar, 
encara, una carta inédita, datada al san-
tuari del Mont el 23 d'agost de 1884, 
adregada a mossén Felicia de Noguer i 
de Rocafiguera, resident a la parroquia 
de SegLieró. En aquesta lletra, Verda
guer aclareix un dubte lingüístic: La 
admiració que V. diu és costum d'escriure-
la en cátala com en casieM, ah! y aixts es 
deu escriure (no tinch llÜTres per mirarho) 
en la majar pan d'idiomas neoilaiim. 

Els cinc llibres 
d'Excursioiis i Viatges 

En el volum 11 d'EA'ciír.siojis i 
viatges, hi trobem la transcripció origi
nal deis cinc llibres de prosa de Verda
guer (13 ) : Excursió a l'Alt Pallars, 
L'aplech de Montgarre, Recorts de la 
Casta d'África, A vol d'aucell, i La ermi
ta del Monc. S'hi inclou també l'Apén-
dix I, que conté dos textos incorporats 
en edicions postumes: La romeria espan
tóla, i Malkrrca, amb un annex on apa-
reixen anotacions geografiqucs de Tilla. 

En el volum 111, que serva encara 

La lectura dd "Canigó" 
va enlhienuir d poeta 
rossellones 
Jusep'Sebasiia Pom. 

NOTES 

fresca la t inta de la impremía, s'hi 
inclou t 'Apéndix II, amb dos textos 
inédits complementaris: Recorts de la 
Costa d'África i A t'üí d'aucell, amb els 
corresponents annexos. La segona part 
del Ilibre és dedicada ais Quadeii\s de 
nales, amb els següents títols; América, 
Santancier, Extremadura, Caldetes, Lio-
liregat. Pmnen-79/80, Pirineu'82 -amb 
un annex- i Pir¡jicu-83 -amb tres anne
xos-, i una recensió crítica. Fínalment, 
a l'Apendix III podem llegir dos textos 
relacionats amb les Excursians i viatges 
de Verdaguer: una car ta-próleg de 
l'editor Francesc Marheu, i una recen
sió crítica de Ramón Arabia. 

Agermanades ais millón fraginenis deis 
sem discursos en els ]ocs -comenta Cap-
devila-, té aquelles Excursions on hi ha la 
inoblidahle descripció d'una tempesta vista 
H podnem dir viscud¿i- des de I'enníta del 
Mí"U, i líiia dig-essió entcnri de les carame-
lies que, per a mi, és una de les cases mes 
suggestives i pcniderades de Verda^ier. 

Joan Carreres i Pera 
és director del Centre d'Estudis Diocesa. 

1. I,'¡my 1986 se cclebríi el Ccn-
tcnari d t hi publicació Je l 
poeniii Canijo. 

2. V E R D A G U E R , J a c i n t . 
ExcuTMíms i imtgí^s. A cura de 
Narcís Gurolcrü. Volum [II. 
Textos inedits complemcntii-
ris. Ed. Barcino. Barcelona, 
1992. 

3. VERDAGUER. Jacint. Prosa. 
Tria per Josep Ma. Capdevi-
la. Llihreria Catalónia, 1936. 
Barcelona. 

4.V0I, V!1I. pají-288. 
5. Per a mes detalls, cf. PRATS, 

Modesr i C A R R E R E S i 
PERA. Joan. Viirdai^iter a la 
Marc íit' Dell del Muni. Ed. El 
Pel.Giroiia, 1984. 

6. Vols. Cf, Episwlari de jadni 
Verdiigucr, amh rranscripció i 
notes de J.M. Casacuberta i 
J. Torrenc i Fabrega, dins la 
••Biblioteca Verdagueriana-
mím. 5, 7. 8, 9. 10, 12, 13, 

15, 16, 17 entre els anys 1987-1989. 
7. Anotcni, simplemenc a nianem de curiositat, 

que no bem trobat el noiu de Josep Franqiiet 
i Serta, a la Gran Enciclopedia C-ata!ana. 
cosa que ens ba e.stranyat moltíssim. 

8. nescone ixeni les dates de cornposició de 
r/;í7i/)ijr¡j£Í, coiii també de IM bíirrt.'iÍTUi, citada 
anteriorment. Ambdiies poesie.s íoren inclo-
ses. l'any 1888. al Ilibre titular ¡^atria, prolu-
¡jal per inossen Collcll. 

9. En un arricie necrolófiie que dedica a Antoni 
de Rocaberií (í-a Ven de Montserrat, 9-lV-
18S7), mossín Jaume Calleü din que a Pera-
lada •d'amic Verdatjuer hi era ben e.srimat". 

10. Mos.scn Planas i Feliu, fill de Santa Coloma 
de Famers (1847), va ser el fundador del se[-
manari Líi Vctllada, de Girona, i morí essent 
rector de la parrix|iiia de Sant Pcre de Fifiue-
res, l'any 1896, A la llilireía de memories de 
Verdafiuer. encara inédita, trobem una nota 
datada el 19-IX-1896 on consta; És vmgiiíiíi ti 
vciire'm D. - AiitóiiiVi Felisc, viuda de PIÍITÜLV, 
iJiíirL' ild ¡¡neta mosseii PianíLS, rector de Fij^ie-
res ipie al Cd sia. 

11. PLA, Jo.sep. Retrais de (lossa/iim, Ed. Destino, 
O . C n i í m . 17. pp. 22-29, 

12. VERDAGUER, jacint. Exciirsium r viatges. A 
cura de Narcfs Garolera. Volum i. E.studi 
introdiictori. Editorial Barcino, Barcelona. 
1991. 

13. VERDAGUER. Jacint. Exairsions i viatges. A 
cura de Narcís Garolera. Volum 11. Edició 
crítica. Editorial Barcino, Barcelona, 1991. 
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