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Val a dir, d'entrada, que ha estat del tot impossible fer una recerca ex- 
haustiva, tal com havíem planificat inicialment, de la premsa periodica llei- 
datana d'aquest període. Bona part dels títols que ens interessaven s'han 
perdut o bé, en el millor dels casos, ens han pervingut redui'ts a un parell o 
dos de números solts i, encara, dispersos sovint aqui i alla en biblioteques i 
col~leccions privades. Intentar de mantenir els suposits inicials ha estat, 
doncs, un proposit inútil i, així, hem hagut de restringir l'espai temporal 
-1870 / 1902- que en un primer moment havíem definit com a objecte 
d'estudi ideal, fins centrar-10, ara, del 1886 enca. Aquesta data marca un 
límit important a tenir en compte: l'inici de la publicació del <(Diari0 de 
Lérida)>l un dels escassos diaris que -tot sigui dit de passada- podem, a 
hores d'ara, estudiar de primera ma ja que s'ha conservat el recull complet de 
la seva trajectoria. 

Tot amb tot, hem trobat que, de la relació de periodics que -dins d'a- 
questa nova fixació de límits- eren susceptibles, si més no tebricament, 
d'haver contribuiit a difondre a casa nostra l'obra verdagueriana,' n'hem 
pogut examinar tan sols, com veurem, una mostral mínima. 

Aquest handicap ha determinat totalment les possibilitats i l'enfocament 
d'aquesta comunicació i ens ha obligat, tanmateix del tot involuntariament, 
a deixar lapsus temporals sense cap referbncia explícita i a ignorar, alhora i 
per fo r~a ,  la presencia d'alguns diaris -tal vegada Fonamentals per entendre 
aspectes concrets del lloc i de l'bpoca- que queden, doncs, ara per ara, sense 
revisar. 

En aquests mots de justificació inicials direm t#ambé que -per tal de ser 
conseqüents amb el tema que ens ha dut aqui- el nostre esquema de parten- 
Ga plantejava una recerca dels poemes circumscrits exclusivament -tal com 
desitjaven els organitzadors del Col.loqui- al volum Pdtria. Un cop dins el 
procés de buidatge dels diaris vam veure, perb, que si no sortíem d'aquesta 
cuirassa tematica falsejavem, en bona mesura, la imatge del Verdaguer que, 
aqui, es va popularitzar. Una imatge, d'altra banda, del tot coherent amb el 
taranna i les característiques de la premsa -i de la societat- lleidatana de 
tombants de segle. 

Així doncs, el nostre treballa té com a matbria primera quatre peribdics 
diferents: ccEl Diario de LCrida)), aEl palla resa^^, ce Lo Campanar de L l e~da ) )~  
i ccLa Veu del S e g r e ~ . ~  Dels dos primers n'hem pogut resseguir la col.lecciÓ 
gairebé completa; dels altres dos, només n'hem vist, en canvi, uns quants 



números esparsos. Un cop fet el buidatge de tots plegats hem pogut aconse- 
guir una relació quantitativament important de poemes verdaguerians. Or- 
denats d'acord amb la data de publicació, l'index és el següent: 

<<La Fada de Fontargent)), Canigó, <<Diari0 de Lérida)) (19-01-1886). 
uMirau-la aquí -10s diu ..., ,) Canigó, <<Diari0 de Lérida)) (12-02-1887). 
aTé son arc de triomf...)), Canigó, ((Diari0 de Lérida)) (12-02-1887). 
<<Goigs a Llahor del Apóstol dels negres)), Cantics / Patria, <<Diari0 de 

Léridan (21-05-1988). 
<<A Jesús Crucificat)), Idil.lis i cants místics, eLa Veu del Segre)) (8-04- 

1900). 
<<Al Sant Crist de Balaguem, Cantics, <<La Veu del Segre)) (26-08-1 900). 
<<Coronació de la Verge de la Mercb~, Barcelonines, <<La Veu del Segre)) 

(30-9-1 900). 
uJesús al seu aimador)), Perles de llibre d'Amic i d'Amat, <<La Veu del 

Segren (7-10-1 900). 
<<Las fills del Canigó,), Patria, ctLo campanar de Lleydaw (1 1-05-1901). 
<<A un clavell)), Roser de tot l'any / Flors de Maria, <<El Pallaresa (12-06- 

1902). 
<(L0 roser de tot 10 mom), Roser de tot I'any, <<L0 Campanar de Lleyda)) 

(15-10-1901). 
<<L0 plor dels jueus),, Disperses, <<El Pallaresa)) (27-06- 1902). 
<<A Sant Jacinton, Roser de tot l'any / Flors de Maria, <<El Pallaresa)) (12- 

06- 1902). 
 d dol^ Captiverb, Idil.lis i cants místics, ((Diari0 de Lérida)) (1 5-06-1 902). 
<<La Maladetta>>, Canigó, <<El Diario de Lérida)) (15-06-1902). 

Iniciarem l'analisi de les troballes amb les que corresponen al volum 
Patria. D'aquest recull hem consultat tres de les diferents edicions -tal ve- 
gada les més representatives- que ara per ara tenim a l'abast: la primera, 
publicada el 1888$ la que correspon 'al volum VI11 de 1'Edició Popular que 
va realitzar la Il~lustració Catalana als voltants del període 1913-19257 i la 
que inclou l'editorial Selecta8 a les Obres Completes que dedica a Verda- 
guer. 

Si hem de fer cas a la selecció que apleguen les dues primeres edicions que 
acabem de citar, podem afirmar que hem trobat, als nostres diaris, dos poe- 
mes pertanyents a Patria; tanmateix, pero, si ens fixem només en la tercera 
-la de Selecta- haurein de dir, en canvi, que només n'hem trobat un. Vull 
dir amb aixb que, tant a la del 1888 com a la Popular, el recompilador aplega, 
amb la resta de poemes de Patria, uGoigs a Llahor del Aposto1 dels negres)) i 
aLos fills del Canigó,). Aixo per una banda; a més, i alhora, al volum Cantics 
d'Il~lustraci6 Catalana apareix una altra versió, amb uns lleugers retocs, dels 
<<Goigs a llahor del Apóstol dels negres)). L'edició més moderna, la del 1974, 
no inclou, perb, aquest darrer poema a Patria, i si que, en canvi, el fa aparbi- 
xer a Cantics amb les mateixes variants que havíem trobat a la versió de la 
Popular. 



Ens interessa aquest fet perquk la versió que tenim d'aquest poema a <<El 
Diario de L é r i d a ~ , ~  i que correspon al número d'homenatge que es dedica a 
Sant Pere Claver quan és canonitzat és tot just una barreja de les dues va- 
riants de quk parlAvem: la de Cantics i la de Patria. :Sembla certament com si 
la persona que inserí el poema al diari lleidata hagués tingut davant seu, i 
hagués treballat a partir de, les dues adaptacions que en va fer Verdaguer i 
n'hagués elaborat una barreja. La circumstancia de les dates ens fa pensar en 
la possibilitat que: treballés amb materials inkdits i de primera ma. Potser 
una tramesa personal de mosskn Cinto al director del diari?, tal vegada uns 
papers enviats a Valeri Serra Boldú qui s'encarrega ;aquí de difondre'ls?1° No 
ho podem assegurar encara. L'única cosa certa és que qui decidí donar-li un 
espai al diari no el tragué de cap recull editat en llibre; més encara, s'hi 
anticipa: <<El Diario de Léridab) el publica el maig de 1888 quan encara no 
s'havia fet la primera versió de Patria, la qual aparegué, com és sabut, uns 
quants mesos després, tot just al setembre d'aquell mateix any. Cantics és 
encara més posterior ja que no s'editara fins el 18l30. 

Val la pena que enumerem les variacions existents més significatives tot 
acarant totes tres mostres: les que dóna l'edició de Matheu a Patria i a Can- 
tichs i la que publica <<El Diario de Lérida),; aquest,a darrera és la que trans- 
crivim a continuació. 

ctGoigs a llahor del Apóstol dels negres)) 
San Pere Claver 
De la compañia de Jesús, sa diada 9 de setembre (2) 

Puig 10 cel vos ha enviat 
com un altre Xavier: 
Gloribs Pere Claver 
ddunos vostra caritat. 

En ton cel, Iglesia santa, 
quin sol brilla tan hermós; 
sa llum pura y clarejanta, 
joh Claver! la llansau vos. 
Gloria a Deu que bondadós 
aqueix astre'ns ha enviat: 

De la terra catalana 
vos nasquereu en 10 cor; 
de familia cristiana, 
tal es i'arbre, tal la flor. 
Tu ets, Verdú, 10 gerro d'or 
d'aqueix Lliri immaculat: 



Son cor d'angel veu Maria 
y del seu amor l'umpli; 
y dant10 a la Compaynia: 
Fésmen, diu, un serafí; 
per mirall se'l esculli 
10 meu Fill crucificat: 

Fill d'Ignasi un jorn visita, 
Montserrat, ton camaril: 
nostra Reyna que hi habita 
iqué la'n troba de gentil! 
A sos peus se postra humil; 
mes I'humil serri exaltat: 

Transportat á l'alta Gloria 
un trono Rodriguez veu: 
-En eix trono de victoria 
¿qui hi seura? demana a Deu. 
-Hi seura'l Deixeble teu 
que á tal premi esta cridad:- 

Ja 1'America us demana 
per posarvos en son cor, 
flor hermosa catalana 
del jardí del Salvador. 
Tot un mon corre al olor 
de la vostra santedat: 

Negres l'África li envia, 
1'Assia turchs á convertir, 
cors malalts de l'heretgia 
li dará Europa a guarir. 
Fa 1'America florir 
son ardent Apostolat: 

Per salvar 10s pobres negres 
vos heu fet 10 seu esclau; 
de sos cors tristos o alegres 
vos, Claver, teniu la clau: 
iquants cents mil no batejau 
que al infern n'heu arrancat! 

En les llagues canceroses 
vostre llabi s'imprimi; 
les llagues vos eran roses 



l'hospital vostre jardí. 
Al que's pert obriu camí, 
dau consol al desterrat: 

Cartagena conmoguda 
crida un dia: 'L Sant se mor! 
tot en ella en dol se muda, 
sa alegria en greu tristor. 
Vos pujau al trono d'or 
a Rodriguez revelat: 

Vostres mans tot mal guarim, 
10 vinent vostre ull preveu, 
del sepulcre'ls morts sortian 
al sentir la vostra veu; 
firls 10 vostre vell manteu 
maravelles mil ha obrat: 

Vos á tots 10s que pateixen 
10s teniu en vostre cor, 
y als que ingrats vos aborreixen 
10s amau ab mes amor. 
Lliurau 10 cos de dolor 
y l'anima de pecat: 

A dos mons il.luminareu, 
un y altre us volen seu; 
á dos segles admirareu 
¡tal virtud vos dona Deu! 
¡Per l'escala de la creu! 
cel amunt quant heu pujat! 

Nostra Espanya en Vos espera, 
Catalunya mes de cor, 
prega a Vos la terra entera, 
dels esclaus deslliurador. 
Del dimoni son terror, 
De Jesús fidel Trasllat: 
Gloriós Pere Claver 
daunos vostra caritat. 

V. Sant Pere pregau per nosaltres. 
R. Pera que siam felts dignes de les promeses de Christo. 
ORBM. -Oh Deu, que per la vocació dels miserables esclaus al coneixement 
de vostre nom, dotareu al benaventurat Pere Confessor vostre d'una prodi- 



giosa abnegació de sí mateix y d'una charitat extraordinaria en socórrels; 
concediunos, per la seva intercessió, que no buscant les coses nostres sino les 
que son de Jesucrist tingém virtut per amar als prdxims de fet y en veritat. 
Per 10 mateix Senyor nostre Jesucrist, Fill vostre, que, ab Vos, oh Deu, viu y 
regna en unitat del Esperit Sant per tots 10s sigles dels sigles. Aixís sia. 

<<El Diario de Lérida) 
21-Maig-18891 

1. El titol 

Cantics: i<Goigs de Sant Pere Clavem. 
Pdtria: <<L'apostol dels negres)), ccGoigs de Sant Pere Claver)), de la Com- 

panyia de Jesús, Canonisat per S.S. 10 Papa Lleó XIII, 10 dia 10 de Janer de 
1888. 

<<El Diario de Lérida)): <<Goigs d llahor del Apóstol dels negres San Pere 
Claver de la compañia de Jesús, sa diada 9 de setembre. 

(Fixem-no que el titol que apareix al periddic sembla ser una combinació 
, dels altres dos). 

2. El nombre de versos i d'altres consideracions relacionades: 

Seguint l'ordre que hem establert al punt anterior veiem que el primer té 
90 versos, la segona versió en té 116 i la tercera també noranta. Aixo no vol 
dir pas que la primera i l'última siguin iguals. Duna  bana la tercera versió 
omet la tomada (<<Gloriós Pere Claver / daunos vostra caritat))) present a 
<<L'apostol dels negres),, tal com passa als ccGoigs de Sant Pere Claver)) 
-aixo fa que tinguin el mateix nombre de versos-, perb, tanmateix, marca 
el final de cada un dels que tanquen cada estrofa (versos 10, 16,22,28, 34, 
40, 46, 58, 64, 70, 76, 88) amb dos punts com si volgués especificar que 
després ha de venir repetida la tornada tal com la inicia en el vers dos i la 
conclou -també amb l'avantposició d'aquell signe de puntuació, tot i que 
no és present en cap de les altres dues versions -al vers 88. Només amb aixo 
podnem concloure que s'ha basat especialment en L'aphstol dels negres i que 
l'oblit de la tornada és justificable al diari, per exemple, per una manca 
d'espai. Observem, perb, que hi ha una skrie de trets puntuals que la posen 
del tot a la vora dels aGoigsn de Cantics. Ens referim concretament als mots 
en cursiva que apareixen als versos 46,48,60, 69, 89 -90, idkntics en A i C 
-versos que no són assenyalats especialment amb lletra diferent a B (versos 
58, 62, 89, 11 5-1 16 respectivament). 

S6n clares, doncs, les coincidkncies i alhora les divergkncies entre un 
poema i els altres. Tot plegat ens ratifica la teoria que exposavem de bon 
comengament, encara que no sabem de quina manera es dugué a terme el 
procés de transmissió i, tal vegada, si n'hi va haver, de reelaboració. 



Un altre poema que ens crida l'atenció és ccLos fills del CanigÓ>>. Des de 
l'edició del 1888 fins la de 1974 aquesta composició s'ana reproduint exacta- 
ment, sense cap variació. Tal com la redacta ccLo Campanar de Lleyda>>,ll 
pero, n'aporta, si més no, una de rellevant., Als llibres, la darrera estrofa 
diu: 

De 1'Ebre a la Provenga 
cantem, com rossinyols, 
dels pobles l'avinen~a 
que es nostre cant més dol~. l*  

i al periodic de Lleida, en canvi, fa així: 
Dels Alpes a Tortosa 
volem com rossinyols, 
cantem la patria hermosa 
que es nostre cant més dols. 

No només hi ha evident una clara diferencia de puntuació -molt més 
lbgica en el segon cas-, sinó que aqui es trien un rteferents geografies dife- 
rents que divergeixen dels anteriors en un sentit, (diguem-ne, direccional: 
Ebre-Proven~a = de sud a nord; Alpes-Tortosa = de nord a sud. A la vegada 
varia el complememt, l'objectiu en definitiva, del verb cantar i, en el darrer 
cas, nosaltres té una doble actuació: cantar -aquí ja no com els rossinyols- 
i volar. 

Fins aqui les pinzellades de Patria que, mentre va viure Verdaguer, van 
apareixer a la prennsa de Lleida ciutat. Tanmnateix, en repassar la resta de 
poemes recollits, trobarem d'altres diferencies i variants més o menys inte- 
ressants i significatives. Unes divergencies que es concreten, especialment, 
en dos aspectes: signes de puntuació i contingut. En el primer cas incloem els 
casos en que els signes de puntuació difereixen dels textos editats en llibre. 
En aquest sentit es pot observar, curiosament, que sovint els criteris adoptats 
als periodics aporten al significat un sentit més Mgic del que hom pot inter- 
pretar a partir de la puntuació que segueixen les variants recollides, per 
exemple a les ceobres Completes>> de la Selecta. Ho podem exeplificar perfec- 
tament remetent-nos a l'estrofa citada anteriorment de ccLos fills del Cani- 
gÓ>>.13 Una altra mostra interessant sobre aquesta qüestió la trobem en la 
puntuació del segiient fragment corresponent a ccLo plor dels jueus>> en el 
qual per nosaltres queda plenament justificat l'ús del punt i coma dels versos 
12, 16, 18 (A)14 ja que, tal com l'entenem nosaltres, són diversos comple- 
ments del verb principal ploreu; en canvi, l'ús del punt i a part usat en la 
versió (B)15 trenca del tot el sentit. 



ccLo plor dels jueus, 

(A) Ploreu, jueus, ploreu; cada divendres (B) Ploreu, jueus, ploreu; cada divendres 
regueu 10 mur del Temple del Senyor, regueu 10 mur del Temple del Senyor, 
10 cor sagnant, 10 front cobert de cendres, 10 cor sagnant, 10 front cobert de cendrcs, 

10s ulls cegats del plor. 10s ulls cegats del plor. 

Ploreu 10 Canelobre de set branques Ploreu 10 Canelobre de set branques 
y ay! 10 ((Sancta sanctoruml) temple endins, i... ai! ... 10 Sancta sanctorum temple endins. 
niu alguna hora de colomes blanques niu alguna hora de colomes blanques 

i avuy niu d'escorpins. i avui niu d'escorpins. 

Ploreu l'Altar de bronzo y la Piscina, Ploreu l'Altar de bronzo i la Piscina, 
tota plena de llagrimas avuy, tota plena de llagrimes avui, 
y'l bálsem de JudA tomat metzina, i el balsam de Juda tornat metzina, 

y'l blat de Déu qu'és juy; i el blat de Déu, que &s jui. 

de les nacions la reina destronada De les nacions la reina destronada 
tor~uda sota'l jou del extranger, tor~uda sota el jou de l'estranger, 
y tota sa hermosura veremada i tota sa hermosura veremada 

com parra de carrer. com parra de carrer. 

la ribera jordinica florida La ribera jordanica florida 
duent totes ses aigües al Mar Mort; duent totes ses aigües al Mar Mort, 
com vostre poble per camins de vida com vostre poble per camins de vida 

va a la eternal dissort. va a l'eternal dissort. 

Ploreu 10s patriarques y profetes, Ploreu 10s patriarques i profetes, 
vostres rabins y sacerdots y reys, vostres rabins i sacerdots i reis, 
y arreu les glories d'Israel desfetes, i arreu les glories dlIsrael desfetes, 

cremadesa vostres Ileys. cremadesa vostres Ileys. 

Encara un altre exemple, i 6s l'ultim, del mateix poema: 

Gemegant i fugint, Cain dels pobles, Gemegant i fugint. Cain dels pobles, 
publiquen vostre crim pertot arreu publiquen vostre crim pertot arreu 
del vedell d'or adoradors innobles del vedell d'or adoradors innobles 

perseguits per la Creu. perseguits per la Creu. 

Los trenos y laments de Jeremies Los trenos i laments de Jeremias 
no tenen per vosalres prou dolor no tenen per vosalres prou dolor 
de penitenci'ls salms prous elegies, de penitencia els salms prou elegies 

ni Job prou amargor. ni Job prou amargor. 

Dins de les difertncies de contingut, anotivem aquells casos -recordem 
també ara l'estrofa citada més amunt de ccLos fills del Canigó>>-- en qut les 
variants presenten versos, o estrofes, diferents, totalment o parcial. Val a dir 
en aquest punt que algunes d'aquestes divergtncies poder estar causades per 
errors d'impremta o de lectura dels originals en qut es basen. Així només 
esmentarem, a tall d'exemple, el cas més representatiu per nosaltres. El tro- 
bem al poema A <<Jesús Crucificat>). Compareu com el transcriu aLa Veu del 



Segre, -dono el text a continuació- i com ho fan les; edicions de la Il4ustra- 
ció Catalana i Selecta. 

((A Jesús Crucificatn 

Les penes que passareu al Calvari 
deixaumeles llegir en vostre cor 
ara que'l veig obert, com breviari 
que floreja ab sa rúbrica I'amor. 

Déixamels aixugar ab mes besades 
aqueixos ulls de cel enterbolits, 
hont dolsa llum bebian les albades 
hon:t glops d'amor bebia l'esperit. 

Deixau-vos adorar, Anyell purissim, 
qu'ab vostra sanch rentareu mon peciat; 
deixauvos abrasar, Espós dolcissim, 
qu'ab la vida comprareu mon rescat. 

D'esfulladieses roses que cullia 
les espines oviro en vostre front 
espines jay! qu'os junyen cada dia 
que flors oloro del jardí del món. 

Per darmho tot de tot despullareu, 
iquán car, oh dols Jesus, vos he costat! 
10 cor qu'ab greus sospirs me demanareu 

tart y fet malbé vos I'he donat! 

Assecantseus 10 vostre en l'agonia: 
-tinch set, tinch set -me deyau defallit; 
donius vinagre y fel, pus ja tenia 
de tot afecte escorregut mon pit. 

Almenys a qui us abeura d'amargura 
deixauli eix calzer compartir ab Vos., 
a qui us dona per llit una creu dura 
no I'hi deu pis de roses amorós. 

Yo per clavarmhi, a vostres mans divines 
voltiria pendre'l clau rosegador, 
al front tenir voldria eixes espines 
y enfonzada eixa llansa al mitx del cor. 



Voldria en ell vostres neguits escorre, 
vostres neguits qu'agrejo tot sovint, 
y ab ma planyensa; y bon amor socorre 
10 vostre que de pena's v i  acandint. 

Oh Creu, oh llit de nupcioals abrassos, 
jo hi dormiria ab mon Jesus també; 
deixaumhi estendre dolsament 10s brassos, 
y ab claus d'amor clavat hi moriré. 

D'aqueixos ulls d'hont aygua y sal ne plohuen; 
si una tbrbola ullada n'assolis! 
d'eixos llabis que mustichs no's desclohuen, 
si, al menys -¡Oh pare, perdonaulo!- ohis! 

Si com la flor dels marges, vida mia, 
retornarvos ab llagrimes pogués, 
ses perles a la font demanaria, 
a la rosada del mati son bis. 

Rahim penjat en la sarment sagrada, 
qui espremervos pogués sobre'l meu cor, 
y d'eucaristichs vins embriagada 
ma anima fes 10 somni del amor! ... 

Si ab 10s llabis encara en la ferida, 
sa dolso'm despertis al paradís, 
al remoreig d'eix arbre de la vida 
que m'endormisca á l'ombra malatis! 

¡Oh somnis, oh plaheri jo m'hi reclino 
com debil eura que s'enllassa ab Vos: 
si apunta a vostre cor altre Longino, 
d'una llansada'ns ferira a tots dos! 

I Jacint Verdaguer, PBRE 

A l'estrofa novena, un dels dos versos finals (v.35) és diferent. Tornem a 
ser, doncs, davant d'una altra versió, una de tantes, que Verdaguer es dedica 
a corregir i que queda pendent, com la resta, de ser recollida en una edició 
critica de la seva obra completa. 

Fora d'aquests casos que acabem de subratllar, la resta de poemes que 
completen la llista esmentada al comen~ament, si presenten modificacions, 
no són massa rellevants17. Veiem, per exemple, el següent: 



Jesus al seu aymador 
quina vesta li posava! 

per: 

... 

Jesus al seu Aimador 
quin vestit li regalava! 

Després d'aquesta ullada rapida als principals canvis amb quk van arribar 
a Lleida algunes de les composicions poktiques verdaguerianes, val la pena 
que aprofitem l'avinentesa i que completem aquests apunts aproximant-nos 
als comentaris que, per una u altra raó, li va anar dedicant la nostra premsa 
casolana contemporania. 

La primera noticia que tenim, en aquest sentit, apareix a <<El Diario de 
Lérida)). Aquest diari -catblic i apostblic, vinculat al sector religiós més 
conservador i radical de la ciutat- va mantenir durant una temporada una 
secció dedicada a les Arts, dins la qual tenia un tractament preferent tot al10 
que fes referkncia a l'ambit literari. Aixb, que en un altre moment tindria una 
importancia relativa, ens interessa ara perquk es veu clarament que el res- 
ponsable d'aquest lloc tenia una debilitat especial i clara per mosskn Cinto. 
Ho diem tot just perquk sovint als seus articles apareixen referkncies al poe- 
ta, tant si vénen com si no a tomb, plenes de mots de lloan~a. Destaquem el 
curids comentari, significatiu alhora, que li dedica en mig d'un article sobre 
Costa Llobera; diu: ccHay en todas estas paginas una dulzura que enagena, un 
lirismo tan sutil, tanb espiritual, tan verdadero, tan honradamente sentido 
que nos recuerda al leerlas al principe de nuestros poetas catalanes, el gran 
Verdaguer, que lirnpia, fija y da esplendor a la leng,ua catalana, valiendo 61 
solo por una academia, suaviza las asperezas del idioma y encuentra el noble 
lenguaje del alma y del sentimiento en esa lengua que a algunos les parece 
barbara y ruda. Por esta senda le sigue el sr. 

Aquesta admiracid de <<El Diarion envers el capella poeta durara ben bé 
fins que Verdaguer comenca a tenir conflictes en posar-se en dubte la seva 
integritat religiosa. A partir d'aqui no l'hi tornarem a trobar, si no és citat de 
passada, fins que 6s convidat a presidir els Jocs Florals de Lleida. 

En aquest moment de crisi és <<El Pallaressa),, molt més liberal, l'únic 
peribdic, que ens consti, que se'n preocupari. El 20 de juny de 1895 comen- 
Cara a publicar alguns dels fragments que en defensa prhpia envia a la premsa 
barcelonina per tal de contestar tota la colla d'acusacions que són prou cone- 
gudes per tothom El diari, mogut per Vinterts dell tema i per l'entitat del 
protagonista, copia aquelles noticies peribdicament i les trasllada literal- 
ment, sovint amb algun comentari, neutre, de la retfacció. La seva funció és 
purament d'informador, sense prendre en cap moment, si més no d'una 
manera explicita, partit. 

Un cop passats aquests problemes, és convidat, el 1901, a presidir el 
certamen lleidati dels Jocs Florals. Hem de llegir aquest fet com un acte 



evident de reconciliació pública de la societat, aquella societat que li havia 
girat l'esquena, amb el poeta. La premsa, com sempre, no dóna massa resso 
als actes de la sessió. <<El Diario,, i <<El Pallaresa), fan, aixó sí, la ressenya del 
dinar que clogué la festa i tots dos tenen paraules d'elogi per al avate senzill0 
y campechano),. La <<Mala Senmana), aprofitara el tema per a satiritzar com 
cal la vetllada i qualificar Verdaguer, en un dels seus escrits, de <(canonge de 
la terra de les bones Ilongani~ses)~.~~ 

No serl, pero, fins un any més tard que aquell sector de la premsa més 
reticent es reconcilia definitivament -aleshores!- amb el poeta. El juny del 
1902 tots els diaris locals dediquen gran part del seu espai a publicar biogra- 
fies, articles i resums de la seva bibliografia. <<El Pallaresa<< continuara essent 
qui cobreixi la informació amb més amplitud durant tres dies consecutius, i 
després, encara, amb alguna referencia esparsa i ocasional, va donant detalls 
puntuals de l'enterrament, tot recollint basicament les referencies que arriba- 
ven dels corresponsals de la ciutat de Barcelona. 

Fins i tot 1'Academia Mariana, que dedica els seus Anales als socis i que, 
per tant, hi incloura d'una manera gairebé exclusiva treballs fets per ells, fa 
ara una excepcióz2 i reserva tres pagines per al poeta de Folgueroles. A més de 
la corresponent i obligada biografia, hi inclou una anecdota mariana (segons 
diu, copiada de la ressenya d'un periodic forani) i dos poemes. Un d'aquests 
és qualificat com el darrer que va escriure Mn Cinto. Probablement sigui 
cert; en tot cas, no l'hem pogut localitzar en cap de les edicions de que 
disposem. Creiem que aquesta oració la devia compondre un any abans, 
quan, aprofitant la seva estada a la ciutat, visita 1'Academia. En aquella 
ocasió es digué una missa en el seu honor i és faci1 pensar que, potser amb 
aquest motiu, compongué in situ aquesta composició. fis la següent: 

Verge de la Bona mort, 
del cel trayeunos al port; 
tingueu pietat de mi 
en la hora de ma fi 

Quan ma orella no ohira 
quan us senti a vos, oh Maria; 
quan mon ull se entelara 
quan us vegi a vos, Mare mia. 

Per quan no podré mirarvos, 
ni mos llavis alabarvos, 
desde avuy vos prench per Mare, 
al bon Jesús prench per Pare, 
y a Sant Joseph per Padrí. 

Feu que us alabe ara aquí, 
per véureus eternament 
en la vostra gloria. Amen 

J. VERDAGUER Pbre. 



Conclusió 

Arribat el final d'aquestes primeres notes en forma de comunicació, po- 
dem concloure que Jacint Verdaguer fou -a desgrat de la diversitat d'acti- 
tuds i opinions que van provocar els seus problemes-- l'autor no lleidata més 
citat, més publicat de I'epoca als diaris de la capital del Segre. I aixo tot just 
en un mitja -la premsa- que es nodria a Lleida dels autors locals i que era, 
per aixb mateix, reticent a incorporar-ne de foraster!;. Mossen Cinto fou sens 
dubte un dels pocs, tal vegada l'únic en llengua catalana, que hi reeixí. 

Hem pogut comprovar, tanmateix, llegint els diaris lleidatans, que en els 
moments de crisi els sectors més conservadors de: la societat -allunyats 
volgudament del tema i, per tant, només informats d'una manera parcial- 
se'n renten les mans i són només les faccions més liberals les que de fet li 
continuaren donant suport. La moda, la redescoberta, del poeta no vindra 
fins molt més tard. 

Pel que fa concretament al nostre escorcoll de poemes, el que hem expo- 
sat -no massa ordenat ni aprofundit- ens evidencia la necessitat de conti- 
nuar ampliant i filant més prim en la recerca ara iniciada, així com la necessi- I 

tat, tanmateix, que s'enceti d'una vegada una eldició critica de l'Obra 
Completa de Verdaguer, que incorpori totes les varicants que encara són dis- I 

perses. Altrament ens obliga, ateses les limitacions de la feina que acabem de I 

presentar, a plantejar-nos clarament la recerca de les fonts de les variants 
incloses en els nostres periodics locals. Sense aquest estudi, que hauria d'ha- 
ver estat preliminar, totes les aproximacions a que podem arribar ara per ara 
són arriscades i, en tot cas, només es mouen dins t:l terreny de les suposi- 
tions. 

La capa de vernís moralista-religiós que sempre ha estat a la base de la 
nostra societat -una societat de ciutat petita- i de la seva classe dirigent, 
aixi com els models que aquesta classe ha volgut difondre i mantenir, varen 
determinar que la cara del Verdaguer que aquí es va coneixer fos gairebé 
exclusivament la que corresponia tots just al seu vessant de sacerdot: la poe- 
sia místico-religiosa. De la resta, i mentre va ser viu, poc més se'n va poder 
Uegir. La llista de poemes que incloem al comenCarnent ho demostra prou 
clarament. 

Per acabar, cal dir altre cop que aquesta comunicació ha estat només un 
exercici; els resultats, tot amb tot, ens han semblat suficientment engresca- 
dors per a intentar anar més enlla. Si més no a nosaltres ens ha semblat una 
feina valida per a presentar com a comunicació en el marc d'aquest col.10- 
qui. 



Notes 

1. Treballem amb els exemplars de la segona bpoca d'aquest periodic. Sobre aixo, 
veure la ressenya de Roma Sol 150 azos de prensa en Lérida. 

2. El sentido común; La verdad catolica; La verdad leridana; El leridano; Revista 
de lilteneo Leridano; La Comarca de Lleyda ... entre les revistes literaries més destaca- 
des. 

3. Roma Sol, OP. cit., p. 375; Josep A. ROSELL; La premsa a Lleida, quaderns de 
divulgacid ciutadana, 1987, Lleida, p. 33. 

4. Roma Sol, op. cit., pp. 125; Josep A. ROSELL; OP. cit., p. 4 1. 
5. Roma Sol, OP. cit., pp. 492; Josep A. ROSELL; OP. cit., p. 38. 
6. J. VERDAGUER; Patria, estampa de Fidel Giró, Barcelona, 1888. 
7. J. VERDAGUER; Patria, Il~lustració Catalana, edició popular, Barcelona. 
8, J. VERDAGUER; Obres Completes, edició Selecta, Barcelona, 1974. 
9. ccEl Diario de Léridaw, any 111, núm. 809, 21 de maig de 1888. 

10. No hem de deixar de banda la possibilitat que els diaris de Lleida copiessin 
aquestes versions de les publicacions barcelonines. En tot cas és quelcom que caldra 
verificar. 

1 1. ccLo Campanar de Lleyda),, any I, núm. 6, 11 de maig de 1901. 
12. J. VERDAGUER; Patria, Il~lustració Catalana, p. 123. 
13. L'edició de la Selecta publica l'estrofa igual que la transcrita versió de la 11.1~~- 

traci6 Catalana, amb rúnica diferencia que hi manca la coma del final del segon 
vers. 

14. ((El Pallaressa), 27 de marg de 1902. 
15. J. VERDAGUER; Obres Completes, ed. Selecta, p. 987. 
16. ccLa Veu del Segreu, 8 d'abril de 1900, any 11. 
17. Incloem en aquest apartat unes variants del cant setb de Canigó (La fa de 

Fontargent) que publica ccEl Diario de Lérida) el 19 de gener de 1886. Aquí hi trobem 
el vers sise modificat: ccla muntanya de Cabrera) per ccla muntanya de Crabera), de les 
edicions de la Illustració Catalana i de Selecta; més avall l'onzt anota cc ... que ja al 
naixer I'empaytarenu (parlant del Noguera i el Garona) en lloc de ccs'empaytaren)). A la 
fi, el vers cinquanta-tretzb diu cclo Garona, molt payesan (tal volta vol dir ccpagesaw?) i 
no cclo Garona, mal paysan. Estem convenguts, pero, que aquestes modificacions són 
fruit d'alguna badada d'imprenta, llevat del primer cas en que possiblement a l'editor 
no li fos familiar el nom de Crabera i el canviés per Cabrera. 

18. La Veu del Segre, any 11, núm. 54, 7 d'octubre de 1900. 
19. VERDAGUER, J.; Obres completes, ed. Selecta, p. 1030. 
20. Diario de Lérida, núm. 193, 22 d'agost de 1886. 
2 1. La Mala Senmana, any I, núm. 15, 10 maig de 1899, poema c d  una forastera: 

consells per la festa major. 
22. Anales de lilcad2mia Bibliografico Mariana, any XL,  núm. 9, juny 1902. 


