
Verdaguer i la premsa

La difusió a la premsa de l’obra verdagueriana
La difusió de l’obra de Verdaguer i la seva consolidació com a escriptor són degudes en bona
part a l’ús que va poder fer de la premsa ja des dels inicis de la seva carrera. El seu primer
llibre publicat, Dos màrtirs de ma pàtria, o siga Llucià i Marcià, va sortir com a fulletó en el
bisetmanari vigatà Eco de la Montaña entre el 3 de setembre i l’1 de novembre de 1865.1 Al
seu torn, el Dietari d’un pelegrí a Terra Santa es va publicar per primera vegada dins les pla-
nes del setmanari vigatà La Veu del Montserrat de l’1 de gener de 1887 al 2 de juny de 1888,
i a la revista quinzenal barcelonina La Ilustració Catalana del 15 de gener al 31 d’agost de
1888. Del procediment del fulletó se’n va tornar a servir per fer la refosa de tota la poesia
montserratina en un sol aplec, titulat Montserrat, dins el periòdic El Sarrianés, que dirigia
el seu amic Lluís Carles Viada i Lluch, entre el 6 d’agost de 1898 i el 28 de gener de 1899.2

En aquesta mateixa època va començar a reimprimir-se el llibre Excursions i viatges en el
fulletó setmanal en català que treia la publicació integrista La Voz de la Patria (del 8-XII-
1898 al 2-III-1899), que va restar incomplet pel fet que aquest periòdic es va convertir en
la revista catalana, dirigida per Verdaguer, La Creu del Montseny.3 Seria també el fulletó de
premsa el sistema per editar la seva darrera obra en vida, Aires del Montseny, apareguda al
setmanari modernista Joventut el 1901. I, encara que no per la via del fulletó, la primera
publicació pòstuma, Al Cel, veuria igualment la llum dins una altra revista modernista, Pèl
& Ploma, entre abril i maig de 1903, en una edició probablement preparada per Josep
Pijoan.4

En la producció verdagueriana publicada a la premsa s’hauria de distingir, com diu Ricard
Torrents, entre allò que és una col·laboració periodística, en prosa o en vers, de la que és una peça
literària pensada per al format llibre, però inserida, per raons diverses (avançament editorial, com-
promís amb algú que volia comptar amb la seva firma, etc.), en els periòdics.5 El cas d’Excursions
i viatges (1887), les diverses seccions del qual en bona part ja havien estat publicades a La Veu del
Montserrat i a La Ilustració Catalana,6 representa clarament el gènere del reportatge o narració de
viatges. El cas de Pàtria (1888), amb quaranta-sis poesies, de les quals només catorze eren inèdi-
tes i sis havien aparegut a la premsa aquell mateix any amb la indicació que pertanyien al volum
que estava «a punt de sortir», exemplifica el segon tipus de col·laboració de premsa. 

Un cas singular el constitueixen els diversos articles de les dues sèries d’En defensa pròpia
(1895 i 1897, respectivament), publicats com a «cartes» pels periòdics. De fet, com ha remar-
cat Ricard Torrents,7 si la primera sèrie és més pròpiament un seguit de cartes al director per
denunciar el drama que estava passant, la segona, en canvi, tot i tenir la mateixa temàtica i
fins la mateixa passió, són «articles d’autor» que La Publicidad publicava (i altres mitjans
reproduïen després) tant pel contingut com per la firma. I, probablement, si el cas s’hagués
solucionat abans, Verdaguer no hauria recollit en format de llibre la primera sèrie el 1895, ni
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1. Vegeu Ricard Torrents, «Estudi preliminar» a la seva edició crítica de Jacint Verdaguer, Dos màrtirs de ma pàtria, o siga Llucià i
Marcià (Vic: Eumo Editorial/Societat Verdaguer, 1995), p. 112-113.
2. Segons reporta Maur M. Boix en l’«Estudi preliminar» de la seva edició crítica de Jacint Verdaguer, Montserrat II: Llegenda de
Montserrat (Vic: Eumo Editorial/Societat Verdaguer, 1997), p. 40-41, n. 63.
3. Vegeu Valeri Serra i Boldú, Mossèn Jacinto Verdaguer (Bellpuig: Impremta R. Saladrigues, 1915), p. 24-25.
4. Vegeu Jordi Castellanos, «Verdaguer i el Modernisme», dins Anuari Verdaguer 1995-1996, p. 41.
5. «A propòsit d’un article inèdit d’En defensa pròpia», dins Verdaguer. Estudis i aproximacions (Vic: Eumo Editorial, 1995), p. 322.
6. Vegeu Narcís Garolera, dins Jacint Verdaguer, Excursions i viatges, vol. I (Barcelona: Barcino, 1991), p. 44-54.
7. Op. cit. en la n. 5, p. 328.
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8. Sobre aquesta obra, vegeu M. Carme Bernal i Creus, «Roser de tot l’any, cruïlla en la producció poètica i periodística de Jacint
Verdaguer i banc de proves d’un nou ideari», dins Anuari Verdaguer 1995-1996, p. 211-223; per a l’excepcionalitat del llibre, Ricard
Torrents, op. cit., p. 326.
9. «Patria. Poesias de Mossen Jacinto Verdaguer», 6-I-1889, edició del matí, p. 129-131; Cabot signa l’article amb el pseudònim «Dr.
Franch».
10. En el núm. de l’11-VIII-1878 de L’Aureneta aparegué la nota següent: «Havem sigut afavorits ab una carta del privilegiat autor
de “L’Atlàntida”, donant-nos les gràcies per la impressió de son magnífich poema, del qual n’hi enviàrem un exemplar. En la mateixa
carta en diu que ha afegit un cant a son poema.» (reproduït per Joan Torrent i Rafael Tasis, Història de la premsa catalana, II
Barcelona, Bruguera, 1966, p. 622). Sobre Aleu, vegeu Víctor Castells, «L’associacionisme català a l’Argentina», Catalans a Amèrica
(Barcelona: Nadala de la Fundació Jaume I, 1986), p. 110-111.

li hauria calgut de redactar la segona dos anys més tard, la qual, tanmateix, va interrompre de
manera sobtada quan va veure que el seu conflicte entrava en una via de sortida. 

Un altre cas a part, ben excepcional en la història literària i periodística catalana, és el de
Roser de tot l’any. Dietari de pensaments religiosos.8 Es tracta no pas de proses periodístiques,
sinó de poesies que segueixen el curs de l’any i que va publicar amb tota regularitat al llarg de
1893 en el setmanari La Veu de Catalunya, el qual, encara que nominalment dirigit per Jaume
Collell, ho era de fet pel seu cosí i protegit Narcís Verdaguer i Callís. L’excepcionalitat la dóna
justament l’aparició d’aquests pensaments poètics en una secció fixa de la revista, subjecta a
la disciplina fèrria del temps. En acabar l’any, ja va sortir en format de llibre. 

Si Verdaguer es va servir del format premsa per publicar part de la seva obra, la premsa,
sobretot a partir del triomf de L’Atlàntida (1877), va utilitzar les composicions verdaguerianes
per omplir planes amb una signatura de prestigi sense, moltes vegades, demanar permís a l’au-
tor. Certament, la propietat intel·lectual no era aleshores un bé gaire respectat pels mitjans
periodístics. Val a dir, però, que la qüestió no amoïnava especialment Verdaguer, ans al con-
trari, l’afalagava. A més, la difusió aconseguida per aquest sistema per l’escriptor va ser enor-
me. Hi havia, doncs, un benefici mutu. L’escriptor i crític Joaquim Cabot i Rovira, en recen-
sionar el volum Pàtria a La Renaixensa explicava amb força detall aquests procediments d’a-
propiació/divulgació de l’obra verdagueriana: «Empassadas aquestas planas com pá beneyt,
venen las poesías que havém saborejat ab l’afany del nin, com exquisida lleminería. Moltas, la
majoría, ja haviam tingut lo gust de paladejarlas, puig las han escampat arreu, setmanaris,
revistas é ilustracions. Quan l’autor acaba una poesía, encara lo paper está humit de tinta, que
may falta qui’s cuida de péndreli per publicarla, y las que han sigut premiadas en Jochs Florals
y Certámens, tot just s’estrenan, ressonan encara, com aquell qui diu, los aplaudiments que
han coronat sa lectura, que’ls caixistas ja las componan per estamparlas l’endemá per tot
Catalunya: per aquestas costums que’l públich aproba, no es estrany sian tan pocas las poesí-
as lliuradas del saqueig contínuo que pasan de sa cartera á algunas mans amigas, privantlas del
carácter de inéditas. Aixó no obstant, lo tomo no pert cap interés, puig las poesías de Mossen
Cinto, poden, deuhen, y un se complau en llegirlas, meditarlas y repassarlas varias vegadas.»9

El fenomen abastava, de fet, tant la premsa catòlica com la no catòlica, la que s’expressa-
va en català com la que ho feia en castellà, i, encara, traspassava els límits del domini lingüís-
tic i, en traduccions sovint tampoc autoritzades (a vegades, però, comunicades després a
Verdaguer), s’estenia sobretot per terres espanyoles, franceses i italianes. Important va ser
també el ressò que hi va haver en terres americanes, de l’Havana a Bogotà passant per Nova
York o Montevideo, especialment on hi havia nuclis d’emigrants catalans que disposaven de
mitjans periodístics propis o que tenien accés a la premsa local. Fou precisament en un set-
manari català editat a Buenos Aires, L’Aureneta, que es va produir l’apropiació indeguda més
descarada d’una obra de l’escriptor de Folgueroles. La revista va publicar el 1877 en fulletó
tota L’Atlàntida, que, a més, l’any següent va recollir en un volum solt. El director-editor,
Francesc de Paula Aleu, ho va notificar després a Verdaguer, el qual, lluny de prendre-s’ho
malament, segons que sembla, va agrair l’edició i encara, el 1883, va publicar un poema,
«L’Oreneta» (aplegat després al volum Pàtria) dedicat a la revista i al seu director.10
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Verdaguer, col·laborador periodístic
Després de publicar en fulletó Dos màrtirs de ma pàtria, Verdaguer no va tornar a utilitzar el
format premsa fins a l’aparició del setmanari vigatà La Veu del Montserrat (1878-1902), a l’i-
nici de l’etapa considerada de plenitud, un període que es tancaria amb la reclusió al santua-
ri de la Gleva entre 1893 i 1895. El poeta va disposar d’aquest periòdic com si fos gairebé el
seu òrgan d’expressió personal, almenys mentre no va trencar amb la jerarquia eclesiàstica.
S’ha debatut sobre el paper de Verdaguer en la fundació i en la direcció de La Veu. El canon-
ge Jaume Collell, director del setmanari i amic i confident de l’escriptor folguerolenc, va
donar peu a una certa ambigüitat quan en el seu llibre autobiogràfic Dulcis Amicitia reconta
que la idea de fundar el setmanari li va venir després d’un viatge que ell i Verdaguer van fer a
Lourdes i a diversos llocs de la península i, una vegada retornats a Vic, amb motiu d’uns exer-
cicis espirituals per al clergat, va veure clar «que era voluntat de Déu» que es consagrés «a
l’empresa de periodista catòlic i català» i que d’aquí va néixer el periòdic que van «batejar amb
Mossèn Cinto» a primers de 1878.11 Fos quina fos la participació verdagueriana en l’origen de
la publicació, el fet és que la va sentir com a pròpia (l’Epistolari del poeta ens informa de molts
detalls en aquest sentit, com ara de gestions sobre subscripcions) i hi va col·laborar, sobretot
en els dotze primers anys, amb una gran quantitat de treballs. Miquel S. Salarich ha compta-
bilitzat dues-centes trenta-sis peces (entre poesies i proses) en la història del setmanari que
porten la signatura de Verdaguer.12

La Veu del Montserrat, que portava el subtítol de Setmanari popular de Catalunya i el lema
salustià de «Pro Aris et Focis» (que Collell traduïa «Per Déu i la Pàtria»), fou un important
instrument de combat del catalanisme catòlic i conservador. Verdaguer, però, no hi va parti-
cipar amb textos programàtics, sinó amb textos literaris, per més instrument de combat 
ideològic que fossin en molts casos. Així, per exemple, les composicions escrites en els anys
1879 i 1880 al voltant de la campanya per a la celebració del suposat mil·lenari de la troballa
de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, i que en una carta de la segona quinzena de
març de 1880, en ocasió de remetre-li una poesia, deia a Collell: «No et sembla que tanta can-
çoneria ha d’arribar a empipar los lectors de “La Veu”?»

Verdaguer es va servir del setmanari com el setmanari, Collell i l’Església es van servir de
Verdaguer. Tot i que no pertanyia a la redacció, l’autor de L’Atlàntida va ser a La Veu molt més
que un col·laborador extern. Quan li va convenir, va promocionar-hi les obres que tenia en
preparació. Hi va aprendre, sens dubte, l’ofici de l’edició de premsa periòdica, que li seria 
d’utilitat quan, anys a venir, dirigia, com veurem, algunes revistes. A més, el setmanari va 
convertir-se en la primera font de notícies sobre l’escriptor: obres publicades o en curs de
publicació, premis, traduccions, viatges, recensions. 

S’ha de remarcar, però, un altre aspecte en relació amb la revista vigatana, i és que a les
seves planes Verdaguer hi va donar a conèixer una nova faceta de la seva producció, la del
reportatge de viatges. Molts dels textos que després recolliria a Excursions i viatges foren prè-
viament editats per La Veu: «L’aplec de Montgarre» (1883), «Excursió a l’Alt Pallars» (1884),
«Records de la costa d’Àfrica» (1884), «A vol d’aucell» (1884-1885) o «Les caramelles»
(1885). Igualment, ho fou el Dietari d’un pelegrí a Terra Santa (1887-1888). Cal recordar que
aquesta darrera obra Josep Pla la considerava «el millor llibre de prosa catalana» del segle xix:
«Sí, certament: l’itinerari té un gran valor normatiu, és escrit de la manera que la gent parla,
però amb un cert estil. La seva importància és immensa. Verdaguer tingué el do de la llengua
i escriví d’una manera —en prosa sobretot— que, per al seu temps, ens sembla inexplicable.

11. Sobre el setmanari, vegeu Maties Ramisa, Els orígens del catalanisme conservador i «La Veu del Montserrat» (1878-1900) (Vic: Eumo
Editorial, 1985) i Miquel S. Salarich i Torrents, «La Veu del Montserrat» (1878-1902), a cura de Maria-Mercè Miró (Vic: Patronat
d’Estudis Osonencs, 1993); també Josep Junyent i Rafart, Jaume Collell i Bancells: Les campanyes patriòtico-religioses (1878-1888)
(Vic: Patronat d’Estudis Ausonencs, 1990), esp. p. 14-20 i Ricard Torrents, op. cit., p. 324-327.
12. Op. cit., p. 46-47.
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És el llenguatge dels pagesos del seu país (la plana de Vic) passat a través del filtre de l’escrip-
tor autèntic.» (El quadern gris). Tots els especialistes, en la línia de Pla, estan d’acord en el fet
que Verdaguer va aixecar el gènere del reportatge periodístic a un nivell extraordinari. 

Quan Jaume Collell es va deslligar del setmanari (que va seguir a Vic fins al 1902) i 
va fundar-ne un altre a Barcelona, amb Narcís Verdaguer i Callís i Joaquim Cabot i Rovira, 
La Veu de Catalunya el 1891 (es va convertir en diari el 1899), Jacint Verdaguer també hi va
col·laborar. Fou aquí justament, com ja he explicat més amunt, on es va donar a conèixer una
altra faceta periodística de Verdaguer, ben singular, la de les col·laboracions poètiques setma-
nals de Roser de tot l’any. Dietari de pensaments religiosos, publicades a llarg de tot l’any 1893.
Igualment va participar en un altre dels projectes periodístics de Collell, la publicació men-
sual Revista Catalana, fundada el 1889, que tenia la seu a Barcelona.

A banda de La Veu del Montserrat, la revista en què Verdaguer va estampar més peces en la
seva etapa de maduresa fou La Ilustració Catalana (1880-1894), que va ser dirigida per Francesc
Matheu, escriptor, editor i amic de Verdaguer, en el període 1893-1894. En aquesta etapa sor-
tia quinzenalment i, com el seu nom indica, era profusament il·lustrada, d’acord amb la línia de
les «Il·lustracions» que apareixien arreu. Matheu, que editaria entre els anys 1913 i 1925 
la famosa «Edició popular» de les obres completes de Verdaguer, va comptar sempre amb la
col·laboració entusiasta del poeta. Si bé va respectar normalment la primacia de La Veu del
Montserrat a l’hora d’editar un text nou, el fet cert és que al cap de poc temps tornava a sortir a
La Ilustració Catalana, sovint amb algunes variants i, és clar, amb il·lustracions al·lusives al con-
tingut. Aquest és el cas, per exemple, dels reportatges que he esmentat abans com a publicats a
La Veu, i que també ho foren després a la revista de Matheu, el qual, d’altra banda, fou l’editor
del volum Excursions i viatges (1887), on es van integrar aquests articles juntament amb altres
textos. Exactament el mateix cas que amb el Dietari d’un pelegrí a Terra Santa (aparegut a La
Veu entre 1887 i 1888), que a La Ilustració va sortir una mica més tard, però amb els textos
acompanyats amb gravats del dibuixant Andreu Solà (fets a partir de postals que el poeta havia
portat de Palestina, Líban, Síria i Egipte). Altra volta, Francesc Matheu va editar al cap de poc
temps (1889) aquesta obra verdagueriana en format de llibre, amb les seixanta-nou il·lustracions
que havien sortit a la revista. Val a dir que aquest mateix any ja en va sortir una edició castella-
na, feta per Constantí Llombart, dins la «Biblioteca Selecta» de Pascual Aguilar, a València.

Cap altra publicació catalana de l’etapa de plenitud de Verdaguer no va comptar amb el
nombre de col·laboracions de les dues esmentades fins ara. Certament, es troben escrits del
poeta a la premsa catòlica més destacada del moment, com ara a la Revista Popular, redactada
en castellà, que dirigia l’integrista Fèlix Sardà i Salvany, amb qui, per raons tàctiques, van 
compartir campanyes de propaganda catòlica Collell i Verdaguer. Tampoc no manca la seva 
signatura en la premsa literària catalanista, com ara a Lo Gay Saber o a La Renaixensa, però 
gairebé sempre són textos ja publicats prèviament en altres publicacions o extrets de llibres del
poeta. Sobta el cas de L’Avenç, on no s’hi troba cap col·laboració verdagueriana. Tota la premsa cata-
lanista, tanmateix, es va ocupar sempre de donar notícies de Verdaguer i de la seva producció.

Si l’autor de Canigó ocupa un lloc destacat en la història del periodisme català no és sols
per les seves aportacions al report de viatges, sinó també per les que va fer a la modalitat de
l’article de persuasió. Un historiador destacat del periodisme català, Josep M. Casasús, ho ha
resumit així: «Jacint Verdaguer ha estat el primer gran periodista de la Catalunya moderna
perquè fou un pioner excel·lent del reportatge de viatges en llengua catalana i perquè fou la
figura capdavantera i més eminent d’una mena d’articulisme (l’articulisme polèmic i de com-
bat), en el qual s’anticipava des d’una faisó molt personal als grans models contemporanis de
l’especialitat: els d’Émile Zola, Enric Prat de la Riba, Joan Maragall i Azorín, per esmentar
només els més reeixits dels enregistrats a la nostra cultura i a cultures germanes i properes.»13

13. «El periodisme literari del segle xix», dins Anuari Verdaguer 1991, p. 10.
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La darrera etapa de la vida i de la producció verdagueriana s’inicia precisament el 1895
amb la fugida del santuari de la Gleva, el retorn a Barcelona i la ruptura amb el bisbe
Morgades, amb la conseqüència de no poder exercir el sacerdoci. És aleshores quan publica el
«Comunicat» —títol donat segurament pel director del diari—, a El Noticiero Universal
del 17 de juny, que posa en antecedents al públic del seu cas. El 6 d’agost d’aquell mateix any
1895 comença una sèrie d’onze «cartes» a La Publicidad, sota el títol d’«Un sacerdot calum-
niat», que van reproduir altres periòdics com El Noticiero Universal, La Opinión i Diario del
Comercio (de Tarragona), acabada l’1 de setembre. Ricard Torrents ha posat en relleu que en
aquests moments Verdaguer és un home perseguit pels deutes i sense cap ingrés econòmic,
atès que ha estat despatxat de casa del marquès de Comillas i que ha perdut «l’estipendi de la
missa» a causa de la suspensió a divinis.14 No li quedava, doncs, altra sortida «professional»
que la literatura i el periodisme, activitats per les quals no sabem que fins aleshores hagués
cobrat. Més encara, de segur que li havien costat diners, perquè la majoria de llibres se’ls devia
pagar ell mateix. Sigui com vulgui, la situació de l’escriptor ara era angoixant i si bé sembla
que no va percebre cap quantitat per aquesta primera sèrie, sí que en va rebre alguna per les

Capçaleres de publicacions en les quals Verdaguer 
va intervenir activament

14. Op. cit., p. 327-331.
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dues edicions bilingües (duien una traducció castellana de Joan Moles) en format de llibre, ja
amb el títol de En defensa pròpia, editades de l’estiu de 1895 per la Tipografia L’Avenç. 

En va donar una segona sèrie, sota l’epígraf d’«Un sacerdot perseguit», publicada igual-
ment a La Publicidad entre el 5 d’agost i el 21 de novembre de 1897 i integrada per vint-i-sis
articles, presentats com a «cartes», que no segueixen una línia narrativa amb un principi i un
final com la primera sèrie. Es tracta ara, tanmateix, d’«articles d’autor», sense fil narratiu, com
he dit, on el que interessa és la matèria de la polèmica: hi ha menys dades biogràfiques i més
opinió. Numerats com en la sèrie anterior, sortiren, però, amb títols diferenciats cada un
d’ells, i no es pot descartar que li produïssin algun ingrés. En tot cas, enmig dels seus trasbal-
sos, la publicació d’aquesta segona sèrie s’ha de veure com una demostració de la seva capaci-
tat d’escriptor, que havia estat posada en dubte pel fet de ser considerat boig, pel boicot que
li va fer la premsa catalanista i catòlica que abans el lloava i se’n servia, i per l’intent de tro-
bar uns nous mitjans de subsistència econòmica. 

Vagi aconseguir cobrar o no per aquesta sèrie d’articles, el fet cert és que va haver de 
publicar-los en una premsa d’expressió castellana que no era ni catòlica ni catalanista i que en
va interrompre la publicació quan els seus conflictes amb l’autoritat eclesiàstica van entrar en
vies de solució. Havia, però, trobat una alternativa a la continuïtat de la seva carrera d’escrip-
tor que, alhora, li proporcionava una nova forma de guanyar-se la vida de la qual fins alesho-
res havia pogut prescindir. 

Les revistes dirigides per Verdaguer
Són tres les revistes que, en la nova etapa de la vida i obra verdaguerianes que s’inicia en el
període 1895-1897, figuren com a dirigides pel poeta.15 Estem davant d’un moment nou per
a Verdaguer, que ha de recuperar la presència pública que havia tingut i, a la vegada, trobar
un lloc en un món literari que comença a ésser dominat pel moviment modernista.16 S’ha de
tenir present que amb la resolució del conflicte amb la jerarquia no se solucionen, ni de bon
tros, els problemes de Verdaguer. Una altra cosa és que, justament ara, es va guanyar la con-
sideració pregona de les classes populars. No obstant això, no recuperarà mai aquell lloc pre-
eminent que havia tingut entre els escriptors consagrats (Guimerà i Oller, les altres figures
rellevants de la literatura catalana finisecular, per exemple, sempre van considerar que s’havia
trastocat), ni la posició social ni la seguretat econòmica que havia tingut quan estava a sou del
marquès de Comillas. 

Així, doncs, dedicar-se amb força renovada a la literatura i al periodisme eren mecanismes
d’inserció activa en el panorama literari d’aquells anys de finals del segle xix. Les tres revistes
que va dirigir, però, són publicacions que tècnicament no aporten cap novetat i que responen
absolutament a models vuitcentistes. Quant als col·laboradors, com veurem, no són, gairebé
mai, figures reconegudes, sinó una barreja de joves escriptors de tendències estètiques diver-
ses amb vells semiprofessionals de tercera o quarta fila. En tot cas, serviren a Verdaguer com
a plataforma per intentar ésser present en el món de les lletres catalanes d’una manera diguem-
ne professional.

El primer número de L’Atlàntida va sortir el 15 de maig de 1896, i en un article de la re-
dacció se’n fixaven els objectius: «L’Atlántida! ¡Lo grandiós poema! ¡La ferma columna de la
literatura nostra! L’aliga estesa que, vessant de coratje ha traspassát los confins de Catalunya y
d’Espanya portant la nova de la brillantor de nostra literatura al estranger! Quina base mes
ferma podiam escullir nosaltres jovenets, per fer eco de nostre coratje al emprendrer la tasca
de procurar per medi de la present revista donar a las lletras catalanas, emborratxats, pels suaus

15. Les he descrites amb un cert detall en el meu estudi «Les revistes dirigides per Verdaguer. Una aproximació», dins Anuari Verdaguer
1991, p. 107-146.
16. Per a les relacions de Verdaguer i els modernistes, vegeu el treball de Jordi Castellanos citat en la n. 4.
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perfums d’una poesía pura y avassallladora de cors [...]. Per portar a cap nostra empresa,
contém ab la colaboració de lletrats ilustres, que’ns han prestat sas forças, y’ns subjectém
al sabi juhí del autor del poema quin nom porta nostra revista, lo reverent Mossent
Jacinto Verdaguer» [la transcripció és literal, puntuació inclosa]. En un altre lloc del mateix
número s’indica que el producte de la venda de «la present revista» es destinarà a ajudar
Verdaguer.

De fet, aquest caràcter de publicació de suport al poeta es mantindrà al llarg de la prime-
ra etapa de la revista (del núm. 1, 15-V-1896, al núm. 51, 3-V-1898), en la qual, formalment,
sembla que hi va mantenir una certa relació. Per les planes de L’Atlántida passen tota mena de
notícies biobibliogràfiques sobre Verdaguer i s’hi publiquen nombroses i sovint abrandades
poesies dedicades al poeta i a la seva situació, alhora que un gran nombre de col·laboracions
d’ell mateix (més d’una trentena), de les quals algunes devia cobrar. S’ha de fer notar que la
seva aportació la formen, tret d’alguna excepció, peces rigorosament coetànies del moment de
publicació i, doncs, posen en relleu fins a quin punt el poeta hi trobà el principal mitjà de difu-
sió literària en aquests anys difícils. La revista també va fer de portaveu d’un «Homenatge» a
l’escriptor que tenia com a finalitat dotar-lo d’una renda vitalícia i que va acabar amb un con-
siderable escàndol i el retorn dels diners recaptats als donants.17

No és probable que Verdaguer exercís cap mena de direcció efectiva de la publicació. De fet,
només en els tres primers números consta explícitament que surt «baix la revisió literaria de Mo-
ssen Jacinto Verdaguer». En un altre lloc ja vaig establir, contra l’opinió dels historiadors de la prem-
sa catalana Joan Torrent i Rafael Tasis, que els propietaris i, al capdavall, directors de L’Atlántida,
foren els joves Antoni Busquets i Punset (nascut el 1876), un desconegut Joan Tarré i R., Lluís

17. Sobre l’afer, que va acabar amb la dimissió de la Comissió Executiva de l’«Homenatge», vegeu «Homenatge a Verdaguer. Protesta»,
dins L’Atlántida, núm. 9, 12-IX-1896, i Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. X (Barcelona: Barcino, 1987), p. 47-48 i les notes.

Coberta del llibre Dietari d’un pelegrí a Terra
Santa. Publicat primer a les pàgines de La Veu del
Montserrat i La Ilustració Catalana, aquesta obra
ha estat considerada per Josep Pla com «el millor
llibre de prosa catalana» del segle xix
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Viola i Vergés (nascut el 1880) i Josep Falp i Plana (nascut el 1873).18 La impressió és, més aviat,
que l’escriptor folguerolenc va trobar en la revista i els seus redactors un ambient d’estímul i pro-
tecció, alhora que va ajudar a aglutinar una part dels que hi escrivien.

Segons ha remarcat Jordi Castellanos, la revista va servir de punt de confluència de «sec-
tors ideològics gairebé antitètics» que compartien sobretot «la marginació comuna en relació
amb els grups culturals i d’élite, inclosos els modernistes». L’anàlisi de Castellanos destaca
també el fet que, a desgrat de cert embolcall modernista, la poesia dels col·laboradors era de
clara filiació romàntica i basada en la reiteració dels tòpics vuitcentistes més persistents sobre
la natura i els sentiments.19

L’Atlántida, seguint un procediment habitual a la premsa de l’època, va publicar també
una «Biblioteca», en forma de fulletó, de la qual les dues primeres obres foren de Verdaguer i
tenien l’evident propòsit d’ajudar-lo econòmicament: l’oda «A Barcelona» i «Lo pi de les tres
branques». Tot i haver-ho anunciat a l’agost de 1897, no van editar finalment Un sacerdot
calumniat, «colecció de cartas en defensa propia escritas per Mossen Jacinto Verdaguer»
(aquest és el títol, com és sabut, de la segona sèrie d’En defensa pròpia, apareguda a La
Publicidad d’agost a novembre de 1897), i que l’autor no devia considerar oportú de publicar
un cop restablerta, a principis de 1898, la relació amb la jerarquia eclesiàstica.

De les tres revistes que ens ocupen, tanmateix, fou La Creu del Montseny la que va comp-
tar amb una participació més activa de Verdaguer. Ens consta que en va seguir la marxa de
prop i que cercava col·laboracions entre els seus amics i coneguts, que en va projectar la majo-
ria dels números monogràfics i que ell mateix hi va abocar una quantitat considerable de peces
inèdites. No es tractava, però, d’una revista literària tout court, sinó d’un setmanari «catòlico-
regionalista». L’article que obre el primer número, tot i anar signat per «La redacció», fou
escrit per Verdaguer20 i en deixava ben explícits els objectius: «Restaurar á Catalunya ab
Jesucrist y per Jesucrist. Enllassar les dos Catalunyas espanyola y francesa ab els vincles de la
propaganda de la mateixa fé y la mateixa llenga. Cridar als germans de Valencia y Mallorca en
esta germanor. Afirmar la personalitat de Catalunya dintre l’unitat espanyola, excitant á les
demés regions, inclús las Castellas, á restaurar sa vida propia, retornant á l’antiga unitat de la
Fé. Y esperar caminant, á que la Providencia divina, que vetlla sobre’ls pobles y’ls porta ahont
li plau pera sos alts designis, nos mostri’l camí cristiá de la nostra regeneració moral y social,
pera que’s verifique aquell conegut adagi catalá, tant expressiu de la serietat en la unitat:
Cadascúá casa seva y Deu en la de tots.»

La publicació s’insereix, doncs, en la línia de la premsa restauracionista catòlica d’aquells
anys, però catalanista, que era el món en què sempre s’havia mogut Verdaguer. El poeta, amb
la col·laboració estreta de Valeri Serra i Boldú, va optar per una fórmula periodística que
recorda molt la de La Veu del Montserrat. De tota manera, no té la càrrega doctrinal ni 
l’esperit polemista del setmanari vigatà, i, a més, va atorgar més espai als treballs literaris. La
presentació formal va ésser sempre d’una gran austeritat i gairebé mai no va emprar la il·lus-
tració, fotogràfica o de dibuixos.

La revista, que era propietat del capellà integrista Segimon Pey-Ordeix (que acabaria
excomunicat i escrivint peces teatrals anticatòliques i novel·les pretesament pornogràfiques),
tenia periodicitat setmanal i va treure cinquanta-vuit números (del 19 de març de 1899 al 29
d’abril de 1900). La contribució verdagueriana a La Creu del Montseny va ser molt notable:
vint poemes i nou proses. Es tracta de composicions que pertanyen sobretot a Aires del
Montseny i a Montserrat (els llibres que, respectivament, elabora i reelabora en aquest moment)
i que permeten de constatar fins a quin punt havia reprès amb força l’activitat literària una

18. Vegeu el treball citat en la n. 15, p. 108-110.
19. Antologia de la poesia modernista (Barcelona: Edicions 62, 1990), p. 31; vegeu també l’estudi citat en la n. 4.
20. La història de la revista ha estat explicada amb detall per Valeri Serra i Boldú en el llibre citat en la n. 3.



vegada aconseguida la rehabilitació. El setmanari, tanmateix, va haver de tancar a causa de 
la negativa de Verdaguer de doblegar-se a les exigències de Pey-Ordeix d’enfrontar-se amb el
bisbe Morgades (amb qui el poeta s’havia reconciliat i que ara havia passat a ser titular de la
seu barcelonesa) per motius de política integrista.

Al cap d’una setmana d’haver plegat La Creu del Montseny sortia un nou setmanari amb el
títol de Lo Pensament Catalá i el subtítol de científich y literari, que venia a ser la continuació
del primer (tot i que no s’explicita en cap moment) i que també tenia a Verdaguer com a direc-
tor literari. L’editor-impressor va ser Jaume Puigventós, catalanista i lletraferit, que ja havia estat
l’impressor de l’edició pirata de L’Atlàntida a Buenos Aires i de Roser de tot l’any per a La Veu
de Catalunya, revista que també imprimia mentre es va mantenir com a setmanari.

La nova revista va publicar en total cent números des del 6 de maig de 1900 al 27 d’abril
de 1902 (en aquesta darrera data, Verdaguer ja estava greument malalt). La nòmina de
col·laboradors és més reduïda que a La Creu del Montseny, en part pel més gran paper que hi
juga la prosa, sobretot l’assagística. De fet, el setmanari està en mans de quatre redactors, entre
els quals s’endevina un clar repartiment de papers. A banda de Verdaguer, que hi va tenir una
participació limitada i decreixent a mesura que augmentava el seu mal estat de salut, el gruix
del setmanari el porten Sebastià Farnés quant als articles doctrinals i les notes de redacció,
mossèn Salvador Bové i Pere Màrtir Bordoy per als treballs teològics i filosòfics, i Josep Bernad
i Duran per a la crítica i la teoria literària.

Quant a l’aportació verdagueriana, està integrada per tretze proses i dotze poemes, una
quantitat prou significativa si tenim en compte els textos que va publicar en les revistes ante-
riors, l’activitat social i literària que va desplegar en aquests mesos i els problemes de salut que
tenia. S’ha de notar l’increment de la prosa —que ve a continuar l’increment creixent que en
va fer a partir de mitjan dècada dels noranta—, amb peces inèdites i discursos coetanis. Els
poemes són, també, en llur majoria, escrits en aquells anys. Verdaguer, però, ja no els va poder
aplegar en vida en cap volum i van passar a reculls pòstums.

RAMON PINYOL I TORRENTS
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