
MONTSERRAT 1880:
"LA JOYA DEL MILENAR

per Maur M. Boix

Segons la versió més estesa de la lle-
genda de Montserrat, durant tants anys 
tinguda incontestablement per històrica, 
la troballa de la Imatge de la Mare de 
Déu s’escaigué el 25 d'abril del 880, un 
dissabte. 1 En arribar, doncs, l’any 1880, 
se’n compliria el mil·lenari. Ja a mitjan 
1879, Sardà i Salvany cridava l'atenció 
sobre el pròxim esdeveniment des de 
la seva «Revista Popular», en castellà. 
Escrivia entusiàsticament que Montser-
rat i Catalunya celebrarien la comme-
moració com pertocava a la seva pietat 
i al seu amor a Maria, i per això creia 
que el que farien Catalunya i Montser-
rat sobrepujaría totes les esperances. 
També Jaume Collell, uns mesos més 
tard, des de «La Veu del Montserrat», 
feia un parell d’al·lusions a «la gran fes-
tivitat catalana» a honor de la «Reyna 
y Patrona de Catalunya». No fou, però, 
fins al desembre que ambdós publicis-
tes i sempre fervorosos propagandistes 
montserratins- començaren formalment, 
amb una premeditada sincronia, les 
campanyes respectives de cara al ja 
immediat Milenar.
Al número que el seu setmanari dedicà 
a la Immaculada, amb motiu dels vint-i- 
cinc anys de la proclamació del dogma, 
que commemorarien els catòlics de tot 
el món, Sardà llançava el primer llama-
miento a la celebració d’una altra data, 
tradueixo, «gratíssima per als espanyols, 
però molt en particular per als fills del 
Principat». Darrera una referència a la 
Reina que des d’aquell pedestal de ro-
ques capricioses presideix «les vicissi-
tuds de la nostra nacionalitat», afirma-

1; Cal dir la versió més estesa, perquè d'altres 
situaven l’esdeveniment al 886 o fins i tot al 888, 
d acord per a aquesta última data amb el primer 
document proporcionat per la història sobre les 
ermites de Montserrat. Per a la llegenda, la tro-
balla s’havia escaigut en dissabte, però en realitat 
el 25 d'abril del 880 fou un dilluns, segons que 
ens ho demostren avui els calendaris perpetus. 
Penso especialment en el del pare Eugeni M. Quin-
tana, el monjo més ancià de l’actual comunitat 
jnontserratina, que, amb una tenacitat incansable, 
na assolit un procediment mecànic que és un pro-
digi de simplificació.

Fragment de la primera plana de la Minuta referent a les festes del Milenar 
presentada per Sardà 1 Salvany a l’abat Muntadas —que afegí uns quants noms a la llista 
de la -possible junta— on ja es -preveia -la celebració d’un certamen literari.



va, sempre en castellà: «Nosaltres, que 
som espanyols i molt espanyols, i sobre-
tot catalans i molt catalans, des d’avui 
fem nostre l’afer i ens proposem de po-
sar-hi tota la nostra influència per popu-
laritzar-lo.» La revista tindria en enda-
vant una secció que seria com el But-
lletí del Mil·lenari. I per començar pu-
blicava «l’inspirat càntic que per a les 
festes ha escrit el nostre insigne poeta 
Verdaguer», el bon amic que els havia 
atorgat l'honra de ser dels primers a 
fer-lo conèixer «al poble espanyol». 
I acabava confessant que havien pensat 
traduir-lo al castellà, però «d la verdad 
hemos temido ajarlo». Per la seva ban-
da, Collell, que aquell mateix any 1879 
havia iniciat la campanya per a la res-
tauració de Ripoll, llançava «la primera 
crida de la gran festivitat catalana», tot 
proclamant que «la crida primera de 
dret li pertoca feria à la poesia» i pre-
sentant el «Càntich al Milenar de la 
Invenció de la Verge de Montserrat» del 
seu amic Verdaguer. En un text sense 
signatura a la secció literària del seu 
setmanari, escrivia: «Nostre estimat 
company Mossèn Jacinto Verdaguer ha 
trobat en l’anunci del Milenar, un tema 
digne de sa cristiana y patriòtica ins-
piració, y’ns ha remés les següents co- 
blas que ab singular complacencia pu- 
blicam, ab la seguritat de que seran 
lo místich ¡Desperta ferro! de la pietat 
catalana, per la celebració del aniver-
sari, deu voltas secular, de la invenció 
de la hermosa Moreneta, Reyna y Pa-
trona de Catalunya.» Des d’aleshores la 
revista obrí també una secció especial 
sota el títol de «Llegendari montser- 
ratí».2
El càntic de Verdaguer, un pòrtic que 
totes dues publicacions feien seu en 
virtut d'una admiració personal i d’uns 
lligams d’amistat, prenia ben d’hora un 
relleu tot particular. El poeta tindria 
un paper significatiu a les festes.
Sardà i Collell, altrament també prou 
amics directes, coincideixen a treballar 
amb tota l’empenta per la commemora-
ció montserratina. Els uneix, sota el 
comú amor a Montserrat i a la More-
neta, una bona entesa en l’aspecte de-
vot. Tanmateix, les seves actuacions ma-
nifestaran cada vegada més, a través de 
diferències molt acusades de tempera-
ment i de sensibilitat, una important 
divergència de fons en l’aspecte polític. 
Malgrat certes coincidències de llenguat-
ge, hi pesarà més que no sembla el con-
trast quant a la llengua en què es-
criuen.3 D'alguna manera, vivint-lo sen-

2. El número de la «Revista Popular» referent a 
la Immaculada era el del 4 de desembre, dijous. 
El de «La Veu del Montserrat», que sortia el dis-
sabte, degué aparèixer dos dies més tard.
3. Resulta interessant i un punt enigmàtica la 
confessió de Sardà quan, en una nota bibliogràfica 
sobre el «Mes del Sagrat Cor de Jesús» d'un tal 
Josep Torras i Bages, capellà de les monges de 
Valdonzella, declara: «El autor escribe preferente-
mente en catatan, y nos alegramos, aunque cir-
cunstancias especiales no nos permitan á nosotros 
dedicarnos á esta campaña.» «Revista Popular», X, 
492 (13 de maig del 1880), p. 343a.

Jaume Collell fou l’ànima de la festa.
Fou molt aplaudit quan recità un cant 
del que ell anomena «La joya del Milenar».

se formular-lo, personalitzaran el des-
acord ja existent aleshores de la Renai-
xença i persistent encara als nostres 
dies entre un nacionalisme vital més 
o menys emparat en expressions de re-
gionalisme i el conformisme que avui 
diem sucursalisme en tant que s’acomo-
da als plantejaments forans de l’ordre 
establert. Al Montserrat d'ara fa cent 
anys, la pugna entre els brots renai- 
xents de la visió nostrada i els -mime-
tismes rutinaris de tants de sectors 
alienats constituí un contrapunt dialèc-
tic poc o molt explícit al llarg de les 
festes. En això, la poesia, o sigui Ver-
daguer, sempre més proper a Collell que 
a Sardà, faria un servei cabdal als purs 
valors de país. Un tema que voldria a 
hores d’ara un estudi ben circumstan-
ciat.

LA CONVOCATÒRIA

Una Minuta de programa presentada a 
l’abat Muntadas en una reunió prelimi-
nar no datada* ja proposava, al costat 
dels actes religiosos que culminarien en 
el gran pontifical del 25 d’abril, la cele-
bració, el 26 a la tarda, d’un Certamen 
poètic per la Joventut catòlica de Barce-
lona. També s’hi deia de publicar amb 
la convocatòria de les festes la lletra 
i la música de dos cants escrits expro- 
feso. Era això un prenunci del càntic 
de Verdaguer? Ho era potser, alhora, 
del futur Virolai?

4. Diu que, de primer, els projectes de Sardà 
esveraren l’abat, temorós que el monestir no hi 
pogués donar l'esplendor desitjat. Sardà, acudint 
a Collell i a Verdaguer, provocà, després d'una 
entrevista amb el bisbe Urquinaona, la reunió a 
què farem referència més endavant. Cf. Valeri 
Serra i Boldú, Biografia de Mossèn Jacinto Ver-
daguer, edició de l’Associació Protectora de l'En-
senyança Catalana, Barcelona 1924, ps. 101-102.

Ja dins l’any 1880, el 19 de gener, el 
governador civil arribat de poc a Barce-
lona, Leandro Pérez Cossío, reunia un 
grup de personas distinguidas de la ciu-
tat juntament amb els representants de 
la premsa periòdica, per parlar del pro-
per Mil·lenari de Montserrat que, segons 
una memòria del qui apareixia com 
l’autor o iniciador de la idea, caldria 
celebrar d’una manera «fastuosa y so-
lemne». Fou nomenada una comissió 
que ho estudiés.4 5 D'altra banda, però, 
presidida pel bisbe Urquinaona i amb 
vocals designats directament per l’abat 
Muntadas, havia estat constituïda una 
Junta del Milenario formada per «perso-
nas de esta capital, que ocupan distin-
guidas posiciones en el clero, en el ejér-
cito, en la propiedad, en el comercio, 
industria y letras».6 Fóra interessant 
d’escatir la relació entre ambdues ini-
ciatives, resolta a favor de la segona, 
l’eclesiàstica, amb la fusió o la simple 
desaparició de la civil.7 Una altra dia-
lèctica notable aleshores com gairebé 
sempre en la vida del país.
Quan encara no hi havia acords defini-
tius, entre els actes que la Junta ja do-
nava per segurs es parlava d'un certa-
men literari-musical. Des del primer 
moment es determinà que les poesies 
podrien ser escrites en castellà, català 
i provençal. I foren publicats els noms 
dels membres del tribunal, que de se-
guida havien acceptat el càrrec. Serien, 
com després varen ser-ho efectivament: 
Manuel Cañete, Joseph Roumanille, Jo-
sep Maria Quadrado, Wenceslau Vicent 
Querol, Manuel Milà i Fontanals, Joa-
quim Rubió i Ors, i Gaietà Vidal de Va-
lenciano.
Ells mateixos, ara per ordre alfabètic

5. Assistiren a la reunió: l’Alcalde constitucional, 
el President de la Comissió provincial, el de l’Aca-
dèmia de Jurisprudència i Legislació, el de la 
Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del 
País, el de VInstituto del Fomento del Trabajo 
Nacional, el de l’Ateneu Barcelonès, el de l'Aca-
dèmia de Bones Lletres, el dels Amics dels pobres 
i el Vice-president del Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro. Formaren la comissió: Eduard 
Gibert, Teodor Baró, Joan Baptista Orriols, Pere 
Armengol i Comet i Joan Sol i Ortega. Cf. referèn-
cia a «Revista Popular», X (29 de gener del 1880), 
pàgina 70a.
6. Una crida del bisbe Urquinaona, que hi parla 
del nomenament de la junta «compuesta de per-
sonas muy distinguidas de este vecindario», reuni-
da repetidament, fa constar que l'objectiu de la 
celebració, a més de piados, és benèfic, «porque 
son muchas las familias que han de socorrerse». 
Datada a 20 de gener i distribuïda a totes les 
esglésies, és reproduïda íntegrament a la «Revista 
Popular», X, ps. 103-105a, corresponent al 12 de 
febrer.
Quant a la reunió al Govem civil, un aclariment 
posterior de premsa deia que no havia tingut per 
objecte nomenar cap junta de cara a les festes, 
sinó escoltar la lectura d'un projecte d’ordre mo-
ral, dirigit a la construcció de cases per a obrers 
i a restabliment d’una colonia penitenciària mo-
del, «necesidad sentida y no llenada hasta ahora». 
La relació amb les festes del Mil·lenari no era 
altra que l'oportunitat. Cf. «El Correo Catalán», 
1.058 (27 de gener), p. 1. Es tracta d’una resposta 
polémica a «La Publicidad», que atacava l'esplen- 
dorositat prevista per a la celebració religiosa.
7. Més tard, de cara a la Coronació i al Patro-
natge, un text de «La Veu del Montserrat», IV 
(1881), p. 269, deia: «... podem esperamos unas 
festas altament devotas y eminentment populars, 
v dihem populars, ab intenció, puix com la festa 
la fá’l Monastir, no hi haurá las trabetas de 
l’oficialisme que á vegadas perjudica la expontánea 
v franca surtida del entusiasme.»
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Jacint 
Verdaguer, 
protagonista 
del certamen 
amb la seva 
«Llegenda» 
saludada com 
«el poema de 
Montserrat».
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de cognoms, amb data del 2 de febrer 
i per encàrrec de la Junta del Milenar 
segons acord del 21 de gener, signen 
la convocatòria del certamen literari (la 
del musical no sortiria fins al 25 de fe-
brer).8 * 7 El programa de premis hi és 
anunciat així:
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«Premi primer. — Arpa d’or y argent ab 
esmalts. S’adjudicarà al autor de la Oda 
en la qual ab més elevada entonació 
y major profunditat de pensament sian 
cantadas las excel-lencias de la Verge, 
sots la invocació de Nostra Senyora de 
Montserrat.

»Premi segon. — Bandola d'or y argent 
ab esmalts. Serà concedida al autor de 
la millor Llegenda fundada en una 
ó varias de las tradicions que s’enlla- 
çan ab la historia del Santuari de Nos-
tra Senyora de Montserrat, essent prefe-
rida, en igualtat de mèrit intrínsech, la 
que estiga escrita en la forma narrativa 
popular.»

L'octubre 
■de 1879. 

Verdaguer 
deixà 

aquest 
autògraf 

a l'àlbum 
de visi-

tants de 
Montserrat 
Hi passava 

uns dies 
«demanant 

inspiració a 
la patrona de 

Catalunya».
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En cadascuna d’ambdues categories se-
rien atorgats dos premis extraordinaris 
«a las duas composicions de la mateixa 
classe que mes s’acosten en mèrit a la 
premiada». Els referents a l’Oda eren 
deguts a la munificència de l’arquebisbe 
de Tarragona i del bisbe de Barcelona, 
mentre que els relatius a la Llegenda 
ho eren a la generositat dels bisbes de 
Girona i de Lleida. Al capdavall, la visió 
de les quatre províncies. Per al jurat, 
en canvi, s’havia obert pas una perspec-
tiva de Països Catalans. També hi seria 

8- La convocatòria oficial de la Junta s’adreça 
«a los poetas de las comarcas donde se hablan 
p lenguas castellana, catalana y provenzal». El 
rrograma que signen els membres del jurat parla 
etectivament de poesies «en castellano, cataldn y 
ProvenzaZ», frase que la versió de «La Veu del 
Montserrat» explica en el sentit que seran adme- 
ses poesies «en català, castellà y provenzal, ab 
os dialectes» (III, p. 28), mentre que per a «El 

correo Catalàn» les poesies podien ser escrites 
V;” ca?tellano, catalan, provenzal, mallorquin y 
alenciano» (cf. «Revista Popular», X, p. 71a).

quant als autors premiats. Un altre tema 
digne d’estudi.

L’adjudicació restà fixada per a la tarda 
del dia principal, el 25 d’abril, en sessió 
pública a l’antic claustre del monestir. 
El termini de presentació s’acabaria el 
10 d’aquell mateix mes. Es feia avinent 
que «ab la deguda anticipació s’anun-
ciaran los títols ó lemas de las compo-
sicions mereixedoras de premi, à judici 
del Jurat, pera que llurs respectius 
autors pugan assistir al acte de la ad-
judicació». ’

9. La convocatòria apareix publicada en català el
7 de febrer a «La Veu del Montserrat» (III, p. 43) 
i en castellà dotze dies després a la «Revista Popu-
lar» (X, p. 118a). Un curiós cronista de les festes, 
amagat rera el pseudònim d’Un palmero, escrivia 
emfàticament: «siendo notorio que á la cita ha-
bían acudido preclaros ingenios de la mayor parte 
de las provincias españolas y de casi todas las 
regiones del mediodía de Francia, etc.» («El Mun-
do Ilustrado», Barcelona, Biblioteca Ilustrada de 
Espasa Hermanos, editores, 1880, p. 691).

EL CERTAMEN

Amb un temps plujós que féu témer si 
caldria suspendre o interrompre l’acte, 
fou celebrat el certamen tal com s’ha-
via previst. L’escenògraf Soler i Rovi- 
rosa, amb l’arquitecte del monestir, que 
ho era també diocesà, havia ornamentat 
de blau i blanc l’atri de l’església. Al 
cantó d’enfront de la porta s’alçava un 
gran dosser, on destacava una represen-
tació de la Mare de Déu de Montserrat 
sobre fons d’or, dins un òval, protegint 
l’estrada de la mesa presidencial. Hi 
ocupà el seient central el Nunci ponti-
fici, amb el governador civil a la dreta 
i en companyia dels bisbes de Barcelona 
(Urquinaona), Girona (Sivilla), Lleida 
(Costa i Fornaguera), Menorca (Merca-
der), Tortosa (Aznar), Urgell (Casanas) 
i Vic (Colomer), amb l’abat Muntadas i,
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novetats catalanes del mes
EDICIONS DE LA MAGRANA

SÍNTESI D’HISTÒRIA DE LA LLENGUA CATALANA, Carles Duarte i M. Àngels 
Massip. Pròleg d’Antoni M. Badia i Margarit. «La Magrana», 23.
HISTÒRIA D’UN CAVALL, Lleó Tolstoi. Traducció de Josep Navarro. Revisada 
per Manuel de Seabra. Il·lustració d’Andreu Alfaro. «L'Esparver», 10.
EL FANTASMA DEL FLUVIÀ, Joaquim Soler. Premi l’Esparver. 1981.
Col·lecció «L'Esparver», 11. Sèrie autors catalans.
EL SECRET DEL DOCTOR GIVERT, Agustí Alcoberro. Finalista del Premi l'Es-
parver. 1981. «L’Esparver», 12. Sèrie autors catalans.
JOC D’ASOS. Antologia de contes i narracions de Josep Pla, Llorenç Villa- 
longa, Mercè Rodoreda, Pere Calders, Salvador Espriu, M. Aurèlia Capmany, 
Manuel de Pedrolo i Joan Perucho. A Cura d’Alex Broch. «Llegir», 1.
... PERÒ NO HO DIGUIS A NINGÜ, Maria-Àngels Ollé. Il·lustracions de Carme 
Solé i Vendrell. Col·lecció «A Cau d'Orella», 1.
ADÉU, Maria-Àngels Ollé. Il·lustracions de Carme Solé i Vendrell. 
Col·lecció «A Cau d'Orella», 2.

EDITORIAL BLUME
FLORS A LA FINESTRA de la A a la Z, Jack Kramer. Tècniques que cal co-
nèixer per reeixir en la conservació de les plantes d'interior.
EL RELLOTGE VERD. EL RELLOTGE DE LES AUS, Lucht/Spanngenberg. Els 
secrets i la bellesa de la natura a l’abast dels infants i adolescents.
LA FEBRE DE L’URANI, Joan Castellà-Gassol.
Catalunya dins ¡’estratègia atòmica mundial.
L’ECONACIONALISME, Santiago Vilanova.
Una visió del nacionalisme català des del punt de vista ecologista.

a banda i banda, els membres dels Ju-
rats. Al centre del pati seien en cadires 
les persones que havien pagat un bitllet 
a Barcelona o a Montserrat mateix, i 
sota les porxades hi havia a peu dret la 
resta del públic.

EDITORIAL LAIA
VIDA I OBRA DE JOAN MARAGALL, Maurici Serrahima.
Col·lecció «Eines butxaca», 15. 144 pàgines.
EL PETIT PRÍNCEP, A. de Saint-Exupéry.
Col·lecció «El nus», 35. 112 pàgines.

EDITORIAL MILLÀ
RENOMS, MOTIUS, MALNOMS I NOMS DE CASA, Enric Moreu-Rey.
Col·lecció «Llengua Viva», 4. 256 pàgines.

EDITORIAL PÒRTIC
NOU DICCIONARI ANGLÈS-CATALÀ CATALÀ-ANGLÈS, Jordi Colomer.
Col·lecció «Diccionaris», enquadernat en tela. 768 pàgines.
DICCIONARI ALEMANY-CATALÀ CATALÀ-ALEMANY, Roser Guàrdia i Maria 
Ritter. Col·lecció «Diccionaris», enquadernat en tela. 544 pàgines.
DICCIONARI DE SINÒNIMS, Manuel Franquesa. 2.' edició.
Col·lecció «Diccionaris», enquadernat en tela. 1.232 pàgines.
HORITZONS DE LA NOVA ESQUERRA, Simposi «Poder i Llibertat». Centre d’E. 
per la llibertat i el federalisme. Pròleg d'Heribert Barrera. «Nàrtex».

EDITORIAL SELECTA-CATALÒNIA
L’AUCA DEL SENYOR ESTEVE, Santiago Rusinol.
«Biblioteca Selecta Teatral», 15. 124 pàgs. Comèdia en 5 actes i 10 quadres. 
PILAR PRIM, Narcís Oller.
Col·lecció «Antílop», 5. 280 pàgines. 9." edició.
LES MILLORS LLEGENDES POPULARS, Joan Amades.
«El Tresor Popular de Catalunya», 1. 288 pàgines. 5.‘ edició.

EDITORIAL TEIDE
LLENGUA CATALANA, J. Vallverdú, 1r. i 2n. curs de BUP. Segons programa 
oficial. Adaptable, seleccionat, exercicis suggestius. 650 ptes., volum.
CATALÀ AMB ELS CLÀSSICS-1, R. Casals. 6è. d'EGB. El català de la mà dels 
nostres clàssics. Original. Llenguatge senzill. Gramàtica. Activitats. 375 ptes. 
MOT A MOT, J. Escobedo/E. Silvestre. Exercicis de llengua catalana: Fonolo-
gia. Ortografia. Morfologia. Sintaxi. Creació, comunicació i literatura.
RECULL DE TEXTOS I COMENTARIS, D. Cirici. Des dels orígens de la llen-
gua fins a les lletres actuals. Per a estudiar el català.
LA NATURA A LES QUATRE ESTACIONS, R. Adams/Hooper/Goddard.
Versió: A. Plana. El llibre dels amants de la Natura. 480 ptes.
JOSEP IRLA, F. Calvet/J. M. Roig. President de la Generalitat de Catalunya 
a l’exili. L’obra que revela actuacions i decisions inèdites. &00 ptes.

llegiu llibres en català

Darrera el discurs fluid i sentit, potser 
improvisat, de Manuel Cañete que, vestit 
amb l'uniforme d'acadèmic de la Len-
gua, féu constar l’adhesió del rei i famí-
lia a les festes i parlà, amb simpatia en-
vers els catalans, com a president del 
jurat literari (un hàbil recurs dels or-
ganitzadors?), el secretari Gaietà Vidal 
de Valenciano en llegí la memòria. El 
veredicte, sense els noms, havia estat 
publicat prèviament. Obertes les pliques, 
resultà guanyador de l’arpa d’or i argent 
a la millor Oda el mallorquí Tomàs For- 
teza, nascut el 1838, gramàtic, parent 
i amic íntim de Marià Aguiló, per la 
seva poesia «valenta en el pla i vigorosa 
en els pensaments» que, no essent-hi 
present l’autor, llegí el secretari Gaietà 
Vidal. Foren premiats amb els accèssits 
el conocido literato Don Juan de Dios de 
la Rada y Delgado, amb una oda caste-
llana «escrita en armoniosos versos y 
sembrada de delicadísimas ideas, que 
puso más de relieve la lectura magistral 
que de ella hizo el señor Cañete», i mos-
sèn August Grimaud, d'Avinyó, autor de 
l’oda provençal llegida tot seguit per 
Roumanille en una emotiva escena que 
el capoulié dels felibriges acabà amb 
llàgrimes.10 Quant a l'altre premi, els 
accèssits foren per a Teodor Llorente

10. Rada apareix com a conocido literato a «La 
Ilustración Española y Americana», XXIV, XVII 
(8-V-1880), p. 291. Poc més tard del certamen, llegí 
la seva poesia a Madrid, en una sessió de la 
Juventud Católica, sota la presidencia del Nunci, 
el dia de l'Ascensió. «La Ilustración Católica», 
Madrid, III, 334 (14 de maig). Aquesta revista, 
dues pàgines més enllà, publica l’Oda a la Virgen 
de Montserrat, datada a Madrid el 3 d'abril del 
1880, i la presenta com a Túnica poesia castellana 
premiada al certamen del Mil·lenari. Això, que 
d'altra banda era ben veritat, ja havia estat escrit 
per V. P. Nulema en una crónica de «La Ilustra-
ción Católica», III, 326 (7 de maig), en la qual 
abans no havia dit res més del certamen, sinó 
que havia començat amb el discurs de Cañete. 
Quant a l'autor de Toda en provençal, que havia

z \

Més lectors, 
més compradors, 

més subscriptors ajudaran 
SERRA D’OR a complir millor 

la seva tasca.
Penseu, si us plau, 

si podeu contribuir a fer que 
aquest ajut arribi a la revista, 
trobant-li nous subscriptors, 

regalant subscripcions.
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amb una oda, valenciana o catalana se-
gons els cronistes, «compuesta en ver-
sos admirablemente cincelados, de una 
armonía embelesadora y sobre plan tra-
zado con gran maestría», molt ben lle-
gida en incompareixença de l'autor peí 
poeta Querol, i a un desconegut Joan 
Monné, rossellonès resident a Marsella, 
per una oda *provençal que no fou lle-
gida. Qui guanyà en aquesta categoria 
la bandola d’or i argent amb esmalts 
fou Jacint Verdaguer amb la seva «Lle-
genda de Montserrat».

VERDAGUER A MONTSERRAT

Jacint Verdaguer també havia concur-
sat per al Premi primer. Acceptà amb 
equanimitat el veredicte: «Lo Jurat ha 
anat ab rectitud, de manera que ma oda 
no fa’l pes.» * 11
A l'àlbum de visitants de Montserrat, un 
autògraf seu porta la data del 10 d’oc- 
tubre de 1879. Unes setmanes abans, en 
retornar d’una bona sortida amb el mar-
quès, havia escrit a Collell: «La meva 
llegenda de Garí ho ha pagat, puig s’ha 
quedat com estava abans del estiu. Ara 
m’en vaig à Montserrat à acabaria.» Poc 
més tard, Verdaguer mateix explicava 
al marquès que acabava de passar setze 
dies a Montserrat demanant inspiració 
a la Patrona de Catalunya, seguint les

concursat simplement amb el nom d'Auguste, tor-
nà el 1888 a Montserrat i, amb data del 12 d’octu- 
bre, deixà escrit en un autògraf a l’àlbum de 
visitants del monestir: «L'Abbé Grimaud, chanoine 
honoraire d’Avignon, curé de Sorgues (Vaucluse) 
et lauréat de Notre-Dame de Montserrat au con-
cours du Millénaire de 1880, pour la langue pro-
vençale, a été heureux de venir, accompagné de 
Mr. l'Abbé Bouyre, vicaire de St. Agricol (Avi-
gnon), rendre ses hommages à la grande patronne 
de la Catalogne.»
11. Epistolari, carta 215. Abans, en una altra 
carta a Collell, li havia acompanyat el text perquè 
Lluís B. Nadal el copiés per al jurat i així, com 
en altres ocasions, no pogués ser reconegut per 
la seva pròpia lletra. L'anotador d’aquesta car-
ta 214 observa molt bé que «les precaucions de 
Verdaguer perquè hom no sabés que era autor 
de l'oda eren justificades, ja que ell optava alhora 
als dos premis únics i era presumible que el 
jurat no els atorgaria a un mateix poeta» (nota 4) 
i afegeix: «Aquelles precaucions no li serviren de 
res: el jurat degué reconèixer tot seguit, en l’oda 
montserratina, l’estil tan personal de l'autor de 
L'Atlàntida, el qual, per si fos poc, adoptà ací el 
metre característic d’aquest poema.»

El Jurat del 
certamen 

del Mllenar. 
D'esquerra 

a dreta, 
asseguts, 

Josep 
Roumanille, 

Manuel Milà 
I Fontanals 

i Joaquim 
Rubió i Ors: 

drets, 
Anselm 
Mathieu 

(acompa-
nyant de 

Roumanille), 
Manuel 
Cañete. 

Josep 
Ouadrado 

i Gaietà 
Vidal de 

Valenciano.

ermites i els llocs pintorescos de la 
muntanya i menjant a Tescassa taula 
dels monjos, en satisfacció de la bona 
vida que s’havien donat, deia, als hotels 
de França. El poeta, doncs, en rebre el 
premi del Milenar, ja havia estat sol·li-
citat força mesos abans del certamen 
per la llegenda de fra Garí que fóra el 
nucli central de la «Llegenda de Mont-
serrat». 12 Ara és important de notar que,

12. La carta a Collell és la 204 de l’epistolari, 
datada a 9 d'octubre del 1879. L’adreçada al mar-
quès, amb data del dia 28, és la 206. Resulta inte-
ressant de comprovar a les cartes 218, 220 i 222 
la preocupació de Verdaguer per introduir esme-
nes a la Llegenda abans de la seva publicació.

durant aquells dies d’octubre, mentre 
Verdaguer era al monestir, hi tingué 
lloc, exactament el divendres 17, la 
reunió preliminar de les festes amb 
l’abat Muntadas i amb Collell, provo-
cada per la proposta de Sardà i Salvany 
després d’una entrevista amb el bisbe 
Urquinaona. Ací tenim ja units els noms 
dels cinc grans personatges de l’organit- 
zació de les solemnitats. No és indelicat 
de pensar que el programa del concurs 
literari-musical que se’n derivà ja apun-
tava ben d’hora a la doble aportació 
cabdal de Verdaguer: la Llegenda i el 
Virolai.
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LA LLEGENDA DE MONTSERRAT

El Virolai, tant per l’aspecte literari com 
pel musical, reclama un tractament es-
pecial, a part. Pel que fa a la Llegenda, 
consta que a l’hora del certamen fou 
aplaudit amb entusiasme el fragment 
que en llegí Collell, suplint la recone-
guda manca de condicions declamatò-
ries de l’autor.13 Collell mateix hauria 
volgut publicar-ne alguna cosa a l’extra- 
ordinari de «La Veu del Montserrat» del 
24 d’abril retardat excepcionalment al 
diumenge 25, la gran diada. Se’n sabia 
prèviament l’èxit, però la idea no re-
sultà oportuna perquè, amb paraules del 
secretari del jurat, convenia que «no 
s’esfulle el ram avans de presentarlo a 

13. Segons precisió de Joaquim Ruyra, Verdaguer 
era «eixut de paraula, conversador de poques ini-
ciatives i tan mal declamador que la més bella 
poesia, recitada per ell, semblava que perdés les 
gràcies i el nervi» (Montserrat i Mossèn J. Ver-
daguer, Montserrat 1931, Festes Jubilars, X, pà-
gines 50-52). Collell, en substitució, recità «con 
voz robusta y apropiada entonacions el cant relatiu 
a la troballa de la Imatge, interromput tot sovint 
pels aplaudiments. Josep M. de Sagarra dibuixa 
així una deliciosa caricatura de les declamacions 
d’un Collell més tardà però en definitiva el mateix 
de sempre: «La seva veu, una veu gramofònica, 
va ésser inventada per a recitar versos d'aquells 
que arrosseguen una gran cua com una duquessa 
de mal geni. Mossèn Collell deia els versos fent- 
los passar primer per la campana sonora del seu 
nas; en el nas del poeta els versos trencaven un 
son i es deixaven caure a la trompeta de la boca 
amb una musicalitat de cascada tremolant. Men-
trestant, el molí de vent dels braços acompanyava 
rítmicament el vers; el vestit del poeta semblava 
aleshores un gran vol de rata-pinyades líriques al 
voltant del capitell gòtic del cap» (L'aperitiu, 10 de 
març del 1932; cf. «Biblioteca Selecta», 498, p. 300).

la Verge, y de llegir a sos peus, per pri-
mera vegada, les mellors estrofes».
La «Llegenda de Montserrat» constava 
de dotze cants, tots en forma de romanç 
popular i sobre el tema de Garí, llevat 
del penúltim, referent a la «invenció» 
de la Verge, en sextets amb un interca-
lat de vuit estrofes en hendecasíl·labs. 
Posteriorment, hi fou afegit un tretzè 
cant sobre la destrucció de Montserrat. 
Verdaguer havia tingut la intenció de 
dedicar l’obra al bisbe Urquinaona, però 
acabà dedicant-la al Nunci pontifici, 
monsenyor Angelo Bianchi, de qui ha-
via rebut, a la festa, la bandola o llaüt 
d’or.
La referència d’un cronista, Gaietà Cor-
net i Mas, deixa endevinar la valoració 
que degué fer-ne el jurat en presentar-la 
com una composició «bien concebida, 
llena de felices imágenes y de brillantes 
conceptos, delicada á veces y enérgica 
otras é impregnada siempre de un pro-
fundo sentimiento religioso y de un aro-
ma catatan de buena raza».14
El tema adoptat, molt popular de sem-
pre entre els devots montserratins, que 
encara avui poden visitar 1’anomenada 

14. Aquestes frases, publicades al «Diario de Bar-
celona» del 27 d’abril, són les mateixes que aparei-
xeran a la crònica del Mil·lenari de Montserrat 
publicada al «Boletín Oficial del Obispado de Bar 
celona», núm. 958 (10 de maig del 1880), ps. 211-213.
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gairebé tots inèdits, representa una 
remarcable contribució a la història de la 
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cova de fra Garí, era l’adaptació al nos-
tre context d’una llegenda d’origen si-
ríac molt estesa pels països d’occident 
gràcies als àrabs: El cas de l’asceta con-
vençut de la seva fortalesa d’home vir-
tuós que acaba caient successivament, 
en cadena, en els tres grans paranys als 
quals es creia invulnerable, és a dir, la 
luxúria, l’homicidi i la mentida, en tant 
que viola, mata i amaga la veritat 
d'ambdós crims. La versió de Montser-
rat apareixia combinada, pel protago- 
nisme de Riquilda, la filla de Guifré el 
Pelós, amb la casa comtal de Barcelona 
i amb la troballa de la Imatge amagada 
a la muntanya davant la invasió dels 
sarraïns. Així, Verdaguer intercala a la 
narració sobre l’ermità el cant de «les 
barres de sang» i hi afegeix el de la 
«invenció de la Verge».
Un cop publicada la Llegenda com a 
segon volum de la «Biblioteca dels Es-
cons de Catalunya», creada per Collell, 
el comentari de Sardà i Salvany hi des-
tacava pàgines que «se salen del tono 
de la leyenda popular para remontarse 
ó. la verdadera entonacion de la epo- 
peya». Una recensió anònima a «La Ilus- 
tració Catalana» hi subratllava la quali-
tat de la forma de romanç, «casi sem-
pre tan ben seguit, tan concís y tan 
impregnat d'ayre popular, que corra per 
sí sol esllavissantse fins al seu termini 
d’una manera tan natural com simpà-
tica». Menys falaguera seria la crítica 
de «Lo Gay Saber» en retreure’n uns 
defectes que, tanmateix, creia fills «de 
la pressa ab que l'autor se veya obligat 
à escriure, à causa del poch temps que’l 
jurat del milenar donà als poetas». I en-
cara resultaria més dur, força anys més 
ençà, el judici pronunciat per Joaquim 
Ruyra a Montserrat en una festa d’ho- 
menatge a Verdaguer: «...la llegenda 
de Fra Garí no ens sembla de gaire 
mèrit, de manera que més aviat la 
creiem mereixedora d’admiració per 
la riquesa del seu estoig que per la joia 
de poc preu que hi va inclosa. Bastida 
sobre elements populars, no excel·leix, 
ni per la caracterització dels personat-
ges que hi figuren, ni per la pintura 
espiritual del dimoni que hi actua, ni 
tan sols per la descripció de l’escenari 
especial on es descabdella. Pobreja de 
cap a cap per dedins. On tornem a sen-
tir la inspiració del mestre és en els 
cants desè i dotzè, que res no tenen que 
veure amb aquella llegenda. Allà tornem 
a trobar el poeta de L’Atlàntida.»
Aquest judici summament negatiu, que 
tot i matisar-lo reconeixent a la llegenda 
de Garí l’encert d’un bon nombre dc 
versos esparsos sentim proper a la nos-
tra visió d’avui, és l’antítesi del fervor 
amb què Collell en un dels seus edito-
rials més entusiastes lloava l'obra mont- 
serratina de Verdaguer. Fent seva la 
vella frase de Víctor Balaguer que «lo 
dia en que un d’exos nobles poetas que 
avuy té Catalunya pose en vers las l·le- 
gendas del Montserrat, haurà fet un 
poema que viurà mentres visca la pa-

Dins el marc engalanat per l’escenògraf Soler i Rovirosa, la figura dreta, al centre, 
és segurament Collell que hi llegí la composició de Verdaguer.

tria» i glossant la idea dels qui propo-
saven d’aixecar a la muntanya un mo-
nument que recordés les festes de l’abril 
del 1880, afirma que el monument aere 
perennius ja l’ha alçat la poesia, tal com 
li pertoca, amb l’obra de Verdaguer que 
constitueix d’una manera perdurable 
«la joya del Milenar».15
Abans que ell, ran mateix de la festa, 
un cronista ocult darrera un pseudònim 
havia escrit en una pintoresca revista 
castellana de Barcelona que, ni que les 
solemnitats del Milenar haguessin que-
dat reduïdes al certamen, la Junta orga-
nitzadora en podria estar ben satisfeta. 

15. Cf. «La Veu del Montserrat», III (8 de maig), 
pàgines 153-154. «La Ilustració Catalana», al seu 
primer número, de 10 de juliol del 1880, havia 
publicat el cant de la Llegenda referent a Riquilda 
amb una nota on llegim: «La descripció de Ri-
quilda, la filla del conte Jofre, esperitada, y del 
acte del exorcisme feta en un hermosissim romans 
d’una tirada popular encantadora, ja es prou pera 
fer endevinar à quina altura’s posarà, al esser 
coneguda del públich, la collecció de cants, tito- 
lada modestament per son autor Llegenda, y que 
nosaltres no vacilem en anomenar Poema de Mont-
serrat» (cf. p. 3). Diríem que aquesta darrera afir-
mació no és vàlida avui per a nosaltres, major-
ment encara rera el poema de Sagarra.
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Perquè, deia, a més de les composicions 
a què s’havia donat lloc, la Llegenda de 
Verdaguer i el Virolai de Rodoreda se-
rien sempre dues peces acabades que 
durant molts anys, si més no, mantin-
drien viu el record de la commemoració 
montserratina.16
Avui, encara més que per a la Llegenda, 
ho comprovem per al Virolai. Però això 
és una altra història. — MAUR M. BOIX.

16. Un palmero, loc. cit., III, 695. En conjunt, 
quant a la part oficial, el català no havia quedat 
gaire ben parat. Joaquim Rubió i Ors, al discurs 
de regraciament en cloure el certamen, havia de 
preguntar-se retòricament com a resum d’un se-
guit d'interrogants oratoris: «Com podria parlar- 
vos en eix lloch, y en eix punt y hora en altra 
llengua que no fos la catalana?» Havia dit que, 
si les roques de la muntanya es posessin a parlar, 
i s'hi posessin semblantment els moixons, ho fa-
rien sens dubte en llengua catalana. I havia pre-
guntat als qui no havien nascut «en eix hermós 
país» si no era veritat que «vos dona com una 
recança de no poder invocar la Reyna dels Àngels 
v dels homes en la llengua en què la invoquem 
fa mil anys d’eixes encontrades». («Parlament de 
gràcies llegit en lo certamen celebrat a Montserrat 
lo 15 de abril de 1880 ab motiu de commemorar 
lo mil·lenari de la miraculosa Invenció de la Imat- 
ge de la Verge», a: Joaquim Rubió y Ors, Lo 
Gayter del Llobregat, Poesías catalanas, edició 
nolíglota, Barcelona, vol. III [1858-1889].)
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