
EL VIROLAI DE VERDAGUER
per Maur M. Boix

El cartell o programa del certamen 
musical del Milenar, datat a Barcelona 
el 25 de febrer del 1880, anunciava l’ad- 
judicació d’un flabiol d’or amb esmalts 
a la millor melodia popular, a una sola 
veu, que pogués ser cantada pels romeus 
quan pugessin al santuari. Al preàmbul 
de la mateixa convocatòria, un aclari
ment previ de la Junta, amb data de 
cinc dies abans, feia avinent que les 
composicions que aspiressin al premi 
havien de ser escrites sobre el Birolay 
publicat al peu del programa i degut a 
la inspiració del llorejat poeta D. Jacint 
Verdaguer, pvre. El text en qüestió, bé 
que amb alguna diferència notable, és 
el mateix que ens ha arribat fins avui, 
tan extraordinàriament difós en hores 
difícils com a himne multitudinari.

PER QUE VIROLAI?
Uns mesos després del certamen, en una 
nota no signada a «La Veu del Montser
rat», l’autor, que no devia ser sinó Jau
me Collell, mirava de respondre la pre
gunta «Què vol dir Virolay?». Una 
pregunta, deia, que li havia estat feta 
«cent y una vegada» amb motiu d’haver 
estat ressuscitat en les festes del Mile
nar «eix extrany genre de poesia». En 
donava una explicació tècnica segons un 
diccionari notable de l’època. El que 
ara, però, ens resulta més interessant 

és la referència del començ de la nota 
al Virolay —«l’únich que en Catalunya, 
hont tants se’n farian en temps dels 
trovadors, ha sobreviscut á la ofegadora 
torrentada de les vehines literatures»— 
contingut en un còdex del segle xiv, 
amb «altres cansons llatines y catala
nes, per malaventura perdudes, que de- 
vian cantar los pelegrins en ses vetlla
des fervoroses dintre’l temple de Mont
serrat», i conservat gràcies a la trans
cripció que n’havia fet un erudit visitant 
del monestir molt poc abans de la guer
ra del francès. Al número especial del 
dia del Milenar, la revista n’havia repro
duït el text. Collell mateix, cinc anys 
més tard, intervindria eficaçment en la 
recuperació del còdex, dissortadament 
incomplet, per a la biblioteca del mo
nestir. Avui hi és catalogat com el pri
mer dels seus manuscrits, sota el nom 
ben conegut de Llibre Vermell.1
Collell en devia haver tingut notícia per * i

1. Cf. Lo Virolay, «La Veu del Montserrat», IV 
(1881), p. 305 (11 de setembre). L'erudit que féu 
la transcripció és el pare Jaume Villanueva, do
minic de Xàtiva, que passà per Montserrat l’any 
1806 tot cercant documentació per a una Història 
eclesiàstica d’Espanya; la referència al Virolai 
es troba al «Viage literario á las iglesias de 
España», vol. VII (Valencia 1821), p. 152. Sobre 
la recuperació del còdex, un autor que no signa
i que molt possiblement és Collell mateix escriu: 
«Com que’l Director de "La Veu del Montserrat" 
ha tingut la ditxa de salvar aquest llibre d'una 
segura emigració al extranger y l'honra de por-

Verdaguer en un dibuix de jQsep M. Marquès, 
datat precisament l’any abans del de 
la redacció del Virolai.

tar las negociacions perque tornás á esser pro
pietat dels monjos de Montserrat, ja’n dirá per 
son compte alguna cosa á fi d’acontentar als 
aficionats que han mostrat curiositat de saber 
quelcom de la troballa que realment es de pri
mera flor (...) contribuinthi ab la sua proverbial 
generositat lo Excm. Sr. Morgades, per recobrar 
aquest còdex que be podria titularse lo Codex 
aureus de Montserrat.» «La Veu del Montserrat», 
VIII (1885), p. 284 (5 de setembre).
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novel·les per a nois i noies de 11/12 anys

NEGRETXO. Memòries d’un gos
d’Àlvar Valls
amb il·lustracions de Montserrat Brucart
El Negretxo no és cap gos de raça, però és un dels poquíssims gossos que ens 
han deixat escrites les seves memòries. I a fe que són dignes de ser recollides i 
contades, perquè des del seu naixement en una platja solitària fins a esdevenir 
notícia de primera plana als diaris, n’ha passat de tots colors per causa d’unes 
habilitats poc comunes en la seva espècie.

LA PRINCIPAL DEL POBLE MOLL. ANY 2.590
de M. Dolors Alibés i Riera
amb il·lustracions de Pilarín Bayés
Els components d’una cobla es troben transportats de manera fortuïta al llunyà i 
imprevisible segle XXVI. A la deshabitada ciutat on van a raure els músics només 
hi troben gats, i en Gervasi, un home singular que ens donarà la visió d’un possi
ble futur. L’humorisme de l’autora dóna a la novel·la un tractament insòlit de la 
ciència-ficció.

Volums de 128 pàgs. 14 x 21 cm. Rústica. Ptes. 320

------primeres obres literàries per a lectors de 8/10 anys------

MANA QUI MANA
text i il·lustracions de Teresa Duran
Els dies de la setmana personificats són els protagonistes d’aquesta història 
d’humor.

AVENTURA AL TERRAT
de Josep Vallverdú
il·lustracions de Joan Gómez
La insòlita persecució d'un ànec mut, que acabarà feliçment amb la captura d’un 
malfactor.

QUAN L’ELOI VA SER MÚSICA
de Mercè Canela Garaoya 
il·lustracions de Joan A. Poch
La trompa de la banda s’ha empassat l’Eloi. Heus ací les peripècies d’un Si Negre 
(L’Eloi) penjat del pentagrama.

TRES TRIFULGUES I UNA VACA
de M. Dolors Alibés i Riera
il·lustracions de Rita Culla
En Nic escriu les seves trifulgues a màquina amb una sola mà (!) perquè amb 
l’altra... ha d’aguantar la corda de la vaca.

Volums de 56 pàgs. 15,5 x 21 cm. Cartoné. Ptes. 300

LA GALERA, S. A. EDITORIAL - Rda. Guinardó, 38 - Barcelona

Aguiló i per Milà i Fontanals. Ara, en 
plena preparació del Milenar, havia sug
gerit a Verdaguer de donar a la lletra 
d’encàrrec per al concurs musical el 
nom ressuscitat i visiblement tan mont- 
serratí de Virolai.2 No farà estrany que 
a la carta de convit signada juntament 
amb Verdaguer per a la «Corona poè
tica» del 1881 parli de «la Gaya Ciencia 
catalana, ja d’antich avesada á endre
çar tendres Virolays á la Madona de 
Montserrat» i que, en treure el balanç 
espiritual de les celebracions montser- 
ratines, a la fi del mateix 1881, evoqui 
«aquells vells temps en que lo Santuari 
de la Moreneta nit y dia ressonava ab 
los suspirs d’amor, gemechs de peniten
cia y alegres Virolays de peregrins de 
tota la Cristiandat».3 Potser sí que no 
li n’era prou clar l’abast, però el mot 
Virolai li apareixia, a Montserrat, com 
una paraula característica que feia bo 
de recuperar.

VIROLAIS
Birolay de Madona Sancta Maria era el 
títol amb què havia estat transcrit l’an- 
tic cant montserratí salvat de la des
aparició. Avui, comparant ambdós tex
tos, podem veure prou clar que Verda
guer no partí de l’antic només per titu
lar el seu. Ultra l’adscripció al gènere 
anomenat de lletania, per l’enumeració 
de noms o d’atributs de la Verge, certa
ment menys abundants i més diluïts 
que en el model, remarquem a l’inici 
del Virolai verdaguerià l’entrada «Rosa 
d’abril» com una rèplica o una reminis
cència de «Rosa plasent». Hi ha, encara, 
un parell més de punts de contacte.4 
En canvi, el que Verdaguer no tingué 
gens en compte fou la qüestió de les 
rimes: ho resolgué separadament per a 
cada estrofa sense fixar-se en la manera 
com el poema antic en combinava unes 
poques al llarg de tot el text. No sabé 
o no volgué intentar en la forma cap

2. Per una carta d'Aguiló a Collell, del 19 de 
novembre del 1879, consta que aquest darrer 
s'interessava aleshores pel «Rosa plasent». Aguiló 
li diu que ell no el té i que «en Milà i els 
altres» l'han copiat de l’obra del P. Villanueva. 
Cf. «Gazeta de Vich», 4 de juny del 1936. Re
prenc en això una indicació antiga que no he 
pogut controlar. Milà i Fontanals, per la seva 
banda, publicarà el virolai a l'edició de 1882 del 
«Romancerillo catalán», culminació de les inves
tigacions de feia anys sobre la poesia popular. 
També Víctor Balaguer havia dedicat al «birolay 
de Maria» un dels capítols de les seves «Leyen
das del Montserrat», publicades per primer cop 
el 1850, i havia reproduït la seva versió del 
«Rosa plasent», amb diferències ortogràfiques de 
la del pare Villanueva, a la «Historia política 
y literaria de los trovadores», I (Madrid 1878), 
pàgina 230. Quant al suggeriment del títol a Ver
daguer, «sabem que el batejà amb aquell nom 
inspirat en això per un amic seu i llorejat poeta 
que volgué aisí ressuscitar un mot ben mont
serratí, suscitant-li potser la idea les primeres 
paraules Rosa plasent de l’antic Virolai». — Gre
gori M. Sufiol, Els cants dels romeus (segle xrv), 
«Analecta Montserratensia», I (1917), Montserrat 
1918, p. 179.
3. Per a la lletra de convit i el balanç espiritual, 
vegeu «La Veu del Montserrat», IV (1881), ps. 2-3 
(8 de gener) i p. 413 (31 de desembre), respec
tivament.
4. Apareixen com a punts de contacte, «port de 
salvament» i «Alba jausent» - «Alba naixent». La 
primera expressió, a final d’estrofa; l’altre parell, 
a un començament.
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sl EI gra de blat
DE MADONA SANCTA MARIA

(Quo antigament can ta van los pelegrins de Montser
rat, segons deya un còdex del seglo XIV del mateix 
Monustir.)

SÍ'Osa plasent, soloyl de resplendor, 

&tela lusent, yohel de sanct amor, 
^lopazis casi, diamant de rigor.

ubis millor, carboncle relusent.

^Lir transcendent, sobran tot altre flor, 
c/llba jausent, claredat sens fuscor, 
92 n tot contrast ausits li pecador; 
c7 gran maror est port de salcament:

¿Iggla capdal, colant pus altament, 
Tambre regal del gran Omnipotent, 

tíF\>rraytament aujats mont devot ccant, 
Ü'Vr tols pyant sialsnos defendenl:

Sacrat portal del ^lemple permanent, 
<f)ot virginal, virtut sobreccellent, 
7§uel occident quins ca tots iorns gaytant, 
<‘Vo puaw tant quens face ros absent.

Dos textos que reproduïm de l'extraordinari de 
»La Veu del Montserrat» del 25 d’abril de 1880: 
A dalt, el text del virolai de Madona Sancta 
Maria transcrit pel pare Villanueva l'any 1806. 
A la dreta, lletra de Verdaguer per al certamen 
musical del Milenar, amb la modificació, a la 
penúltima estrofa, comentada dins el cos de 
¡’article.

aparença de virolai. Si no és que con
siderà suficient en això el sol fet de la 
tornada o repetició de l’estrofa inicial. 
Avui és conegut també amb la denomi
nació de Virolai un altre dels cants dels 
romeus conservat al Llibre Vermell. Pel 
seu mot inicial, és designat l’«Inperay- 
ritz» (Emperadriu). Però, mancat de tí
tol especial, ha rebut el nom de Virolai 
en temps moderns, més que res pel seu 
caràcter montserratí i pel paral·lelisme 
amb què els estudiosos l’han associat al 
«Rosa plasent». D’altra banda, Verda
guer no el degué conèixer sinó uns 
quants anys d'esprés del certamen del 
Milenar.5
Desestimats clarament com a virolais 
el «Rosa d’abril» i l’«Inperayritz», els

5. L’any 1885, ran de la recuperació del Llibre 
Vermell (cf. nota 1), aparegué a «La Veu del 
Montserrat» (VIII, 284) una versió no gaire acu
rada de l’«Inperayritz», sobre el qual la nota 
sense signatari deia: «... càntich que denomina- 
rém Virolay, puix no porta en son original títol 
algun, y perque nos apar que, dadas sas condi
cions de metre y rima, s’acosta molt à la expli
cació que del Virolay se dona en lo Diccionari 
de Bescherelle». El pare Sunol, a l’article es
mentat a la nota 2, escrivia que, en el cas de 
tractar-se d’un motet, l'«Inperayritz» «podria rebre 
amb més raó el nom de KtroZdi, que ja hem co
mençat a donar-li i que, com a cant popular mont
serratí, tan bé li escau» (loc. cit., p. 182). Verda
guer el degué conèixer, si fa no fa, al mateix 
temps que Collell.

osa tïAbril, Morena de la serra, 
de Montserrat Estel, 
il-luminau la catalana terra;

guiàunos cap al cel.

Ab serra d’ or los angelets serraren 
exos turons per fervos un palau: 
Reyna del cels quels seraiins baxaren, 
dàunos abricli dins vostre mantell blau.

Alba naxent d’ estrella.1? coronada, 
Ciutat de Deu que somià Davit, 
ú vostres peus la lluna s’ es posada, 
lo sol sos raigs vos dona per vestit.

Dels catalans sempre sereu Princesa, 
dels espanyols Estrella d‘ orient, 
siau pels bons pilar de fortalesa, 
pels pecadors lo port de sulvamont.

Donau consol à qui la pàtria anyora 
sens veure may los cims de Montserrat; 
en terra v mar oiu à qui ’us implora, 
tornau à Deu los cors que’l han dexat.

Mística Font de I’ aygua de la vida, 
rajau del cel al cor de mon püys; 
dons y virtuts dexàuli per florida, 
féune, si us plau, lo vostre paradis.

Ditxosos ulls, Maria, los que us vejan, 
ditxós lo cor que s' obre à vostra llum; 
Rosa del cel que’ls seraiins voltejan, 
à ma oració donau vostre perfum.

Cedre gentil del Libano corona, 
Arbre d’ encens, Palmera de Sion, 
lo fruyt sagrat que vostre amor nos dona 
es Jesucrist, lo Redemptor del mon.

Ab vostre nom comensa nostra historia, 
y es Montserrat lo nostre Sinai: 
sian per tots 1’ escala de la Glòria 
exos punyals coberts de romaní.

Rosa </' Abril, Morena de la serra, 
de Montserrat Estel, 

il-luminau la catalana terra-,
guiàunos cap al cel.

Jacinto Verdaguer, Pbre.

especialistes en els estudis de la poè
tica medieval coincideixen a descartar-hi 
també el «Rosa plasent». Tanmateix, diu 
que la conclusió podria ser diferent en 
el cas que en tinguéssim la música. Hi 
ha referències que fou salvada, però 
avui ens és desconeguda. Fet i fet, la 
pregunta important amb relació a la 
lletra, a part del petit dubte de si el 
text en fou transcrit tot sencer, és de 
si el títol hi fou posat com una rúbrica 
per l’erudit que en féu la transcripció 
o bé es trobava realment al manuscrit. 
Sembla clar que, si ja hi era d’abans, 
convindria tornar a estudiar el tema, a 
fi de revisar i ajustar millor l’abast del 
mot discutit. Més que més, quan gairebé 
tots els altres cants dels romeus contin
guts al Llibre Vermell són considerats

“Sobornost” és una paraula 
russa que significa unitat. Com 
Pustínia —l’obra anterior de 
l’autora, ja exhaurida en 
català—, posseeix una 
extraordinària gamma de valors 
i obre immensos horitzons per a 
la meditació dels diversos 
camins de la vida espiritual. 
Catherine de Hueck Doherty, 
amb la seva honestedat i la seva 
calidesa humana, ens parla dels 
diversos sentits de “sobornost” 
i de la necessitat que l’Església i 
la societat d’avui tenen de la 
unitat de l’esperit i el cor.

A la mateixa col·lecció:
M. A. ALSINA I RIBÉ. 
Saviesa d’un home de Déu 
400 ptes.
C. BALAGUÉ, El pòrtic del 
diumenge. Cicle B. 250ptes.
J. RENAU, La recuperació 
de les paraules, 225 ptes. 
Regla de Sant Benet. Amb 
glosses de l’abat C. M. Just 
425 ptes.
Preguntes a... Respostes 
de... Marcel Légaut, un 
cristià del nostre temps.
275 ptes.
Els quatre Evangelis. 
Edició popular. 50ptes.

Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat
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Antoine de Saint-Exupéry
EL PETIT PRÍNCEP

Traducció de Joan Xancó 
Il·lustracions de l’autor.

Un llibre que només resistiran els 
intel·ligents, o els lliures, o els infants, o 

els capaços d’imaginar...

Richard Bach

JOAN SALVADOR 
GAVINA

Traducció de Miquel Martí i Pol i Emili 
Teixidor.

Fotografies de Russell Munson.

Una gavina que resum els ideals humans 
de la recerca del bé, de la perfecció, de la 

superació, de la llibertat...

EDITORIAL LAIA
Constitució, 18-20 Tel. 322 84 08 Barcelona-14

Distribueix ITACA, S.A. BARCELONA. 
Avda. Manuel Fernàndez Màrquez, S/N 
Nau 16. SANT ADRIÀ DE BESÓS. Telèf. 
381 73 11

Î3SJ
VALÈNCIA. Cid, 22 MISLATA. Teléfs.
370 28 50 - 370 28 54 

veritables virolais. Sempre fa estrany, 
si més no, que, sigui quina en sigui la 
causa, el nom de virolai hagi anat ad
quirint en la tradició montserratina una 
significació que no concorda amb la que 
té en la història dels gèneres poètics 
medievals.6

A LES FONTS
Ran .d'el setanta-cinquè aniversari de la 
mort de Verdaguer, l’any 1977, fou pu
blicada una versió inèdita del Virolai, 
a base d’un manuscrit comprès en el lot 
d’autògrafs verdaguerians adquirit ales
hores per la Biblioteca de Catalunya. 
Es tractava d’una reconstrucció circums
tancial, fonamentada en els complicats 
esborranys de l’autor, sempre insistent 
a retocar i a refer. El manuscrit, un 
foli doblegat pel mig en quatre pàgi
nes, presenta a les cares que hi resulten 
exteriors un desordre de versos i d’es- 
trofes amb tot de variants dubitatives 
o eliminades per uns ratllats decisius. 
Són provatures repetides, entre idees 
tot just apuntades, que d’alguna manera 
deixen entreveure la gènesi del famós 
poema montserratí. A les cares inte
riors, en canvi, apareixen ben copiades 
—encara amb modificacions— set estro
fes que semblen donades, almenys pro
visionalment, per definitives.7
Caldrien més facilitats de temps i d’es- 
pai, en una .publicació més especialitza
da, per fer-ne la presentació minuciosa 
i l’estudi rigorós. Tot amb tot, sempre 
hi cap de subratllar uns pocs trets sufi
cientment reveladors per comprendre 
els esforços de recerca de Verdaguer 
amb vista a una obra d’encàrrec que, 
d’altra banda, essent per a Montserrat, 
degué exigir-li una dedicació i un rigor 
particulars.

6. Amb referència a la música del «Rosa plasent», 
Aguiló havia escrit a Collell en la carta esmentada 
de 19 de novembre del 1879: «No tinc el Virolai, 
que es salvà per la còpia del P. Villanueva, t. VII, 
pàgina 152. En Milà i els altres l'han copiat de 
dita obra. El que tinc és un facsímil grosser de la 
música o tonada en que es cantava, segons suposo; 
puix té entre ses notes musicals una estrofa dis
tinta, entre el mateix metro del Virolai. Vaig re
tardar el publicar-ho en el Cançoner gòtic, per les 
distintes interpretacions que els músics de per ací 
donen a la notació del segle xiv; però sé que en 
Barbiéri pot traduir-m'ho bé, i espero publicar-lo 
en dit Cançoner, puix per açò fa una pila d'anys 
que tenc la làmina o gravat fet per la portada» 
(Text donat per Collell a «Gazeta de Vich» del 
4 de juny del 1936). Ramon Aramon i Serra, al 
seus valuós estudi sobre «Els cants en vulgar del 
Llibre Vermell de Montserrat (Assaig d’edició crí
tica)», presenta detingudament la problemàtica del 

Una ullada al manuscrit, per mica aten
ta que sigui, pot establir un ordenament 
dins el garbuix d’anotacions que permeti 
d’articular-ne amb més claredat l’exa
men, encara que no pretengui ser com
plet. Així hi cap de considerar-lo, per 
exemple, segons tres grups:
A) Frases esparses. Un parell criden 
de seguida l’atenció: «Alba naixent al 
cim de la montanya» i «Rosa del cel flo
rida al mes d’abril». Dos decasíl·labs so
litaris. El segon interessa molt especial
ment perquè representa una primera 
aproximació, difusa, en brut, de la idea 
que, reduïda a dues paraules, la inicial 
i l’última d’aquest vers, acabarà donant 
l’entrada a la primera cobla i un nom 
a tot el poema: «Rosa d’abril».
Simples esbossos com «bras del Senyor» 
o «lo bras de nostre Deu» inspiraran 
estrofes incompletes i abandonades, 
amb versos com «bras del bon Deu guar- 
dau a Catalunya / puig es son cor vostre 
mellor altar», associats per la rima a un 
altre intent tampoc no aprofitat: «Dei
xos turons may 1 anima s allunya / d un 
poble gran puig sou lo campanar».

B) Esbossos infructuosos. Més com
pletes en el plantejament però igual
ment rebutjades a la fi, hi ha altres 
temptatives curioses: «Trono de Deu 
jardi de ses delicies / plantau al mon 
les flors de la virtut / de nostre cor 
portauli les primicies / ( )» — «Lliri 
dels valls dels cristians pastora / vas 
de perfums mes .dolsos que la mel / 
dels mariners estrella salvadora / pel 
mar del mon guiaunos cap al cel»8 — 
«Perque siau sa estrella salvadora / Deu 
vos posà de Catalunya al front / guiàu 
al cel Maria a qui us implora / per los 
graons de l’espanyola Sion».

«¡Rosa plasent» i, seguint el consell de Frank sobre 
guiar-se per les rimes en la distribució dels ver
sos, en fa una transcripció on, amb l'alternança de 
tetras íl·lab i hexasíl·lab i la potenciació de conso
nants que només semblaven interns, enriqueix con
siderablement la nostra visió del poema. No cal 
dir que sota aquesta nova forma el poema encara 
apareix més distanciat dels decasíl·labs de Verda
guer. Cf. «Analecta Montserratensia», X (Miscel- 
lània Albareda, II), ps. 49-51.
7. Dec un agraïment ben cordial a l’amic Ama- 
deu-J. Soberanas per les facilitats que m'ha donat 
per a la consulta del manuscrit. Les lectures que 
en faig segueixen, sense modificar-la, la grafia de 
l'original.

8. La imatge bíblica «lliri dels valls», amb aquest 
curiós masculí, degué temptar fortament el poeta. 
A un indret, com per recordatori, anota tota sola 
i seguida d’un guió la paraula «Lliri». Les prova-
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Remarquem els finals de les dues darre
res estrofes, on hi ha les expressions 
«guiaunos cap al cel» i «1 espanyola 
Sion», notables perquè passaran enda
vant, bé que amb altres contextos. Men
tre que la primera no ofereix dificultat, 
en canvi la segona, visiblement desafor
tunada en la distribució dels accents, 
tindrà una mica més d'història: després 
de diverses provatures, acabarà incor
porada a la lletra oficial per al certa
men, però en desapareixerà aquell ma
teix dia de la festa en un últim retoc.9

És tot especial el cas d’una estrofa molt 
ben deixada, com arrodonida de cop, 
sense ratllats ni variants, però que no 
mereixerà de ser conservada: «Vas d or 
hont Deu guardà 1 magnà dolcissim / 
boyra d incens, roser de Jericó / Lliri 
dels valls hont beu olor 1 Altissim / 
dauli si us plau ab ells nostra oració». 
Un decasíl·lab escadusser, sobre aquesta 
estrofa, al capdamunt de la pàgina, diu: 
«en nostre cor vessàu vostre perfum». 
Aquest darrer mot i el darrer de l’es- 
trofa cristal·litzaran amb una combina
ció tota nova en un vers del poema defi
nitiu: «à ma oració donau vostre per
fum».
C) Esbossos útils. Resulten, evident
ment, els més interessants. S'hi veu 
concretat d’una manera positiva el pro
cés d'elaboració.
El primer text del manuscrit, encara 
que hi aparegui ratllat de dalt a baix 
en diagonal com si hagués de desaparèi
xer, és avui prou conegut: «Dels cata
lans sempre sereu Princesa / dels espa
nyols Estrella d orient / sigau pels bons 
pilar de fortalesa / pels pecadors lo port 
de salvament». Hi és notable el joc de 
petites variants no acceptades.10

tures són a la darrera pàgina: «Lliri dels valls que 
veu florir 1 aurora»; «Lliri dels valls dels cristians 
pastora»; «Lliri dels valls del bon Jesús aurora». 
Totes anul·lades més ensota de l’estrofa «Vas d or 
hont Deu guardà 1 magnà dolcissim», que incor
porarà el vers «Lliri dels valls hont beu 1 olor I Al
tissim», però restarà inèdita.
9. L'extraordinari de «La Veu del Montserrat»
del 25 d’abril del 1880, en efecte, publicava el 
Virolai de Verdaguer després del «Rosa plasent». 
El vers de la penúltima cobla «Xiprer florit en 
l’espanyola Sion» hi era canviat en l’actual «Arbre 
d’encens, Palmera de Sion», més proper a l’«arbre 
d ensens, xipre gentil de Sion» de les estrofes 
copiades en net al manuscrit. La primera fórmula 
«per los graons de 1 espanyola Sion» presentava 
les variants «que és vostre altar 1 temple de Sion» 
i «eixos penyals 1 escala de Sion»; aquesta darrera 
obria pas a un esbós totalment nou: «eixos pe
nyals d hont sempre naix 1 Aurora / son los graons

Muntaner, 87-89 
(Entre València i Mallorca) 

Urgell, 24 
(Tamarit i Floridablanca) 

. Aparcaments gratuïts clients 

Làmines Nacionals i Estrangeres 
Portafotos, Sants Sopars, 

Retaules, Motllures, 
Marcs, Cornucòpies, Crucifixs À
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Rosa del cel florida en eixa serra, 
Verge 1 de Montserrat, 

illuminau la catalana terra 
que tant vos ha estimat

Reyna del cel d estrelles coronada 
ciutat de Deu que somià David 
a vostres peus la lluna s es posada, 
lo sol sos raigs vos dona per vestit

Lliri dels valls nascut en mitg d espines, 
palma real roser de Jericó2 
vas de perfums cobert de pedres fines 
presentau vos à Deu nostra oració

Sellada font de I aygua de la vida 
rajau del cel al cor3 de mon país 
dons y virtuts donauli per florida 
de cada cor tornaune un paradís

Dels catalans bellíssima Princesa 
daunos abrich en vostre blau mantell 
si us imitam, mirall de la puresa 
sempre sereu lo nostre amor mes bell

Iris de pau, coloma de la glòria 
perla d orient, estrella del matí; 
ab vostre nom comensa nostra historia, 
vostra montanya es nostre Sinaí

Cedre olorós del Líbano corona, 
arbre d ensens, xipre gentil de Sion, 
lo fruyt sagrat que vostre amor4 nos dona 
es Jesucrist lo redemtor del mon.

1. var.: sol, estel.
2. abans: roser florit en 1 hort de Jericó.
3. var.: mitg.
4. var.: branca.

La «versió provisional» del Virolai, 
segons l’autògraf de Verdaguer conservat 
a la Biblioteca de Catalunya.

A mitja pàgina, dins un complicat gar
buix de versos, es deixa destacar en

del ( )». Vegeu la nota 12.
Així l'aHusió a >l’espanyola Sion» acabà desapa
reixent, i és curiós que tampoc no prosperés el 
vers «reyna dels cors Espanya vos invoca», de 
manera que, a la fi, només subsistiria la referèn
cia hispànica al definitiu «dels espanyols Estrella 
d’Orient». Ultra les dificultats concretes de la 
composició, ¿hi podem suposar com a fons algun 
influx de Collell, amatent a afinar la catalanitat de 
Verdaguer? L'evolució del poeta en aquest punt, 
del Colon al Canigó, és un bon tema, subtil i deli
cat però important, per a noves recerques verda- 
guerianes dins l’àmbit ideològic de la Renaixença 
amb les seves derivacions.
10. Per exemple: «sigau pels bons (per tots) (pels 
sants) pilar de fortalesa / pels pecadors (siau 
pels mals) lo port de salvament». Al costat de 
l’estrofa, un vers intenta un nou camí que no 
prospera: «lo Llobregat q[ue] vostres plantes 
besa».

dl·flLL 
BERNKT

SANTUARIS 
MUNTANYENCS 
DE LA 
GARROTXA 
Daniel Pi i 
Tramunt

Descripció de llocs tan coneguts 
com la Mare de Déu de les 
Agulles, Sant Aniol d’Aguja, 
Santa Maria del Collell, la Mare 
de Déu de la Devesa, Santa Maria 
de Finestres, la Mare de Déu de 
la Font de La Salut, la Mare de 
Déu del Mont, etcètera. De tots 
els santuaris estudiats hom inclou 
un resum històric, dades de tipus 
folklòric i guia d’itineraris, tot 
plegat ben il·lustrat i amb els 
mapes adequats per a ajudar els 
excursionistes.
A la mateixa col·lecció:
Josep Bartomeu
GUIA DEL ROMÀNIC 
CATALÀ

Josep Barberà
SANT LLORENÇ PAM A 
PAM
Ramon Ribera
CAMINS I CANALS DE 
MONTSERRAT
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Oe 23 anys ençà
AIIQUEL ARIMANY 

porta el català 
a Poficina i a la llar 

amb els
Blocs-Calendaris 

A4ARAGALL

Models per a 1982
BLOC BUFET_________________________215 ptes.
DIETARI_____________________________675 ptes.
AGENDA___________________________ 240 ptes.
BLOC PARET
10.5x15,5___________________________ 260 ptes.
7,5 x 10____________________________ _140 ptes.

CALENDARI MENSUAL______________  75 ptes.

una forma propera a la definitiva aques
ta estrofa fàcil de reconèixer al poema 
final: «Flor de les flors que Is serafins 
voltejan / en nostre cor vessau vostre 
perfum / Ditxosos ulls, Maria los que 
us vejan / ditxos lo cor que cerca vos
tra llum». “ El tercer vers és, ara ja 
enquadrat, un que hem trobat solitari 
més amunt.
Una altra quarteta es presenta pràctica
ment resolta, sense gaires vacil·lacions: 
«Aconsolau a qui la patria enyora / sens 
veure may los cims de Mfontserrat] / 
en terra y mar oiu a qui us im[plora] / 
tornau a Deu los cors que 1 han deixat».
Finalment, un altre conjunt complex de 
provatures deixa endevinar una estrofa 
que, diferent encara de la versió final, 
en prepara elements valuosos. Ací pren 
una doble forma: «Eixos turons los àn
gels los serraren / Deu ab ses mans ha 
fet vostre escabell [síc] / los serafins 
sa Reyna nos baixaren / daunos abrich 
dins vostre blau mantell». — «Deu- ha 
format aquest altar de roca / perque 
siau lo nostre amor mes bell / reyna 
dels cors Espanya vos invoca / daunos 
abrich dins vostre blau mantell».11 12

EDITORIAL MIQUEL ARIMANY, S.A
PI. Duc de Medinaceli,7- Barcelona-2 

Tels. 3172345 3178083

11. Altres proves: «Flor de les flors que voltan 
com abellas / los serafins (àngels a vols) baixant 
del firmament» — «umpliulos tots 1 enteniment de 
llum» — «y 1 pensament que a vos demana (naix 
a vostra) llum» — «ditxos lo cor (cors) que cercan 
(anyoran) vostra [llum]». Pel que fa a aquest dar
rer vers, ja és sabut que Verdaguer afegeix les 
variants sense ajustar encara les concordances.
12. En comptes de «reyna dels cors Espanya vos 
invoca» trobem la variant «tot pecador per mare 
vos invoca» (vegeu la nota 9). També: «Deu vos 
ha dat aqueix altar de roca».
Deixem ben clar que el conjunt de lectures del 
manuscrit aportades en aquest article, tot i essent 
força complet, no és exhaustiu.

UNA VERSIÓ PROVISIONAL
Hem remarcat de bon principi que les 
cares internes del manuscrit presenten 
com passades en net, tot i algun últim 
retoc, set estrofes que, almenys provi
sionalment, semblen donades per defini
tives. Ens podem preguntar si no hi 
hem de reconèixer una primera versió 
del Virolai verdaguerià.
Un paral·lel amb la versió definitiva, a 
dues columnes, ens porta a observar 
que sis d‘e les set estrofes entren a la 
versió final, bé que introduïdes segons 
un ordre tot diferent i amb modifica
cions notables a un bon nombre de ver
sos. D’altra banda, la versió final hi afe
geix tres estrofes que provenen dels 
esborranys del manuscrit amb formes 
molt més pròximes. Aquesta incorpora
ció, partint de temptatives encara bar
rejades amb d'altres al manuscrit, pos
tula l’existència d’una fase ulterior d’ela- 
boració que no tenim documentada.
Aleshores, entenent la sèrie de les set 
estrofes no com a primera versió sinó 
com a anotació provisional, podem aca
bar aquesta ràpida aproximació a la 
gènesi del Virolai de Verdaguer amb 
una sospita. Davant el manuscrit con
siderat, amb tot de provatures a les 
cares exteriors i una versió provisional 
a les interiors, cal explicar la transició 
de l'autògraf al text proposat finalment 
a la Junta del Milenar per al certamen 
musical. ¿No hi cap de pensar que, en
tre l'una cosa i l’altra, hi degué haver, 
més avançat dins el procés de l’obra, 
almenys un altre manuscrit?

MAUR M. BOIX

SERRA D’OR
Antoni M. Badia i Margarit
La formació de la llengua catalana
Segona edició d’un llibre atraient i escrit per 
un gran especialista.
Joan Villarroya i Font
Els bombardeigs de Barcelona
Estudi minuciós, acompanyat d’un mapa i de 
la llista de morts a conseqüència dels atacs de 
l’aviació franquista.
Valeri Serra i Boldú
Aplec de rondalles
Reedició d’una de les joies de la literatura 
popular catalana.
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