
El text que publiquem aquí és el de la conferència pronunciada 
per Dom Maur M. Boix, el dia 26 d'octubre, dins l'acte literari 
de la XII Festa Popular de Cultura «Pompeu Fabra», a Montserrat.

LA BORONA POÈTICA
per Maur M. Boix

A Montserrat, les festes del Milenar, 
l’abril del 1880, havien estat un èxit. La 
processó a la Cova, el pontifical del Nun- 
ci, el certamen literari i musical, la con-
currència calculada en unes vint mil per-
sones al temps encara dels carros i de les 
diligències, les peregrinacions que se’n se-
guiren. Jaume Collell, el sacerdot vigatà, 
un dels principals promotors de la cele-
bració, tenia raó de dir quan tot just en 
feia la crida: «Montserrat es lo cor de 
Catalunya», «Montserrat es lo monument 
etern de la patria catalana», «tots los que 
sentim cremar en nostres pits la sagrada 
flama del amor de patria identificat ab 
la fe de nostres pares, hem de aplegarnos 
en aquella casa payral de Catalunya». 
Dins la mateixa línia, els historiadors 
d’avui, Adalbert M. Franquesa, Josep 
Massot i Muntaner, també ho reconeixen. 
Aquelles festes tingueren una importància 
extraordinària «no sols per a l’increment 
de la devoció a la Moreneta, sinó fins per 
al deixondiment de tot el nostre poble» ; 
hi podem veure «l’inici de la recuperació 
de Montserrat per a Catalunya»; «el 
1880, Montserrat torna a ser Montser-
rat». 1

L’eufòria per l’èxit mogué de seguida a 
buscar-hi una continuació. El zel de l’abat 
Muntadas havia trobat un bon ajut en el 
fervor del bisbe Urquinaona, ràpidament 
adaptat a la seu barcelonina, on portava 
encara no dos anys. Amb la mateixa bona 
entesa, ara, encaminaren les coses cap a 
una doble iniciativa: la Coronació i el 
Patronatge sobre Catalunya. Fou fixat en 
principi, com a data, l’abril del 1881. Ja 
que «el Milenar de Montserrat no era la 
celebració d’un dia sinó d’un any», només 

1- Jaume Collell, pvre., Lo Milenar de Montserrat, 
«La Veu del Montserrat» III (1880), ps. 1-2; Adal-
bert M. Franquesa, 75 anys de Patronatge de la
Mare de Déu de Montserrat, Montserrat 1958, p. 5; 
Josep Massot i Muntaner, Aproximació a la his-
toria religiosa de la Catalunya contemporània, 
Montserrat 1973, ps. 35 i 37.

al cap d’un any es clouria «el termini dels 
mil transcorreguts d’ençà de la revelació 
a Catalunya de la Verge de Montserrat». 
Aquestes expressions són de Fèlix Sardà 
i Salvany, el capellà sabadellenc que amb 
la seva «Revista Popular», en castellà, al 
costat del ja esmentat Jaume Collell amb 
«La Veu del Montserrat», fou l’altre ar-
dorós propagandista dels actes montserra- 
tins. Segons una imatge seva, la nova 
celebració seria la «tornaboda» del Mi-
lenar. 2

2. Cf. La tornaboda, «Revista popular» X (1880), 
331a; correspon al núm. 492, de 13 de maig. Amb 
la a minúscula darrera la xifra de la pàgina indico 
que es tracta de la numeració de la primera meitat 
del volum (assenyalaré semblantment amb una b 
la referida al segon semestre).

El zel de l'abat Muntadas (gravat de l’esquerra) trobà un bon ajut en el fervor 
del bisbe Urquinaona, ràpidament adaptat a la seu barcelonina.

EL CERTAMEN LITERARI
I MUSICAL
Interessa de fer aquí, per situar el nostre 
tema, una breu al·lusió al certamen del 
mateix 25 d’abril a la tarda. La primera 
observació important és que tot s’hi féu 
en pla de Països Catalans, com diríem 
avui. A la junta qualificadora, a més de 
Manuel Milà i Fontanals i Joaquim Ru-
bió i Ors, de Vilafranca i de Barcelona 
respectivament, hi havia el menorquí ma- 
llorquinitzat Josep M. Quadrado i el va-
lencià Vicens Wenceslau Querol; n’era 
secretari Gaietà Vidal de Valenciano, vi- 
lafranquí com Milà. D’altra banda, cal 
comptar-hi l’acadèmic de la Lengua, Ma-
nuel Cañete, andalús de Sevilla, en fun-
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cions de president, i el felibre Joseph 
Roumanille. D’acord amb la convocatò-
ria, havien estat admeses composicions 
«en les tres llengüas catalana, castellana 
i provenzal, ab sos dialectes». Pel que fa 
als premis, el primer, una arpa d’or i ar-
gent amb esmalts, a la millor oda a la 
Verge de Montserrat, tingué com a gua-
nyador el mallorquí Tomàs Forteza. Hi 
foren repartits quatre accèssits: a Juan 
de Dios de la Rada y Delgado per l’oda 
en castellà; a mossèn August Grimaud, 
d’Avinyó, per l’oda en provençal; al va-
lencià Teodor Llorente i a un tal Joan 
Monné, de Marsella. L’altre premi de la 
Junta, una bandola o llaüt d’or i argent 
amb esmalts, a la millor llegenda sobre 
tema montserratí, preferentment en for-
ma narrativa popular, fou per a Verda-
guer. El seu amic Collell en llegí el frag-
ment de la troballa de la imatge. Des 
de «La Veu del Montserrat» donà a l’obra 
el qualificatiu de «La Joya del Milenar».3 

Per a la part musical del certamen, Ver-
daguer havia escrit d’encàrrec una lletra, 
el Virolai. A la fi de la festa fou cantat 
per primera vegada amb la música del 
guanyador, Josep Rodoreda, el futur fun-
dador de la Banda Municipal de Barce-
lona. Fa gràcia de recordar a hores d’ara 
un judici crític de l’època segons el qual 
aquella tonada mai no esdevindria po-
pular. 4

LA CORONACIÓ

Amb aquest nom han estat resumits els 
esdeveniments de l’any 1881 al santuari. 
Tanmateix, el que d’entre tots ha tingut

3. «La Veu del Montserrat» III, 153 (núm, 19, del 
8 de maig).

avui una projecció històrica més assenya-
lada és la proclamació pontifícia de la

L'acte del certamen, el 25 d’abril de 1880, a l'atri engalanat del santuari.
La figura dreta, al centre, és Collell llegint la composició del seu amic Verdaguer?

El jurat del 
certamen 

del 
Milenar. 

D'esquerra 
a dreta, 

asseguts, 
Josep 

Roumanille. 
Manuel 

Milà 
i Fontanals 

i Joaquim 
Rubió 
i Ors; 
drets, 

Anselm 
Mathieu 

(acompa-
nyant de 

Roumanille), 
Manuel 
Canete, 

Josep 
Quadrado 

i Gaietà 
Vidal de 

Valenciano.

Mare de Déu de Montserrat com a Pa-
trona de Catalunya. Que la imatge vene-
rable fos coronada resulta ara, en tot cas, 
una expressió material d’aquest patronat-
ge. Encara han passat més a segon terme, 
als nostres dies, l’atorgament del títol de 
basílica menor a l’església de Montserrat 
i la concessió de missa i ofici propis per a 
la festa litúrgica de la Mare de Déu, a 
l’abril. La celebració dels actes de culmi-
nació del Milenar hagué de ser ajornada 
fins al setembre i la diada principal s’es-
caigué precisament l’onze, però això ales-
hores no significava res. La nova solem-
nitat fou igualment excepcional. Diu que 
la gran missa oficiada pel cardenal Bena- 
vides, arquebisbe de Saragossa, legat pon-
tifici, durà cap a quatre hores. El bisbe 
Urquinaona hi predicà més d’una hora i 
mitja («sense cansar ningú», segons, co-
mentari dels cronistes). En acabat de la 

4. Josep Rodoreda, aleshores un jove músic de 
vint-i-nou anys, continuador de Clavé, organitzaria 
la nova Banda Municipal de Barcelona i hi diri-
giria l'Escola Municipal de Música, el 1886, fins a 
passar deu anys més tard a la Banda Municipal 
de Sant Sebastià. Moriria a Buenos Aires el 1922. 
El seu Birolay motivà atacs despietats al jurat per 
«incompetent» i per «partidista». La tonada va 
semblar «mansa, poc marcial, per a un himne des-
tinat a grans multituds». Hi hagué qui s'atreví a 
profetitzar que la composició premiada mereixeria 
el menyspreu del poble i que, llevat dels actes 
oficials de les festes del Milenar, ningú no se’n 
recordaria més. Cf. Francesc de P. Baldelló, pvre., 
Mn. Cinto i la música, Barcelona 1953, ps. 70-71.

40 [232]



missa, tingué lloc la coronació. «Ah! qui-
na hora tan bona pera Catalunya fou 
aquella!», concloïa Collell a «La Veu del 
Montserrat»; i Sardà i Salvany, amb el 
seu castellà de la «Revista Popular», sen-
tenciava: «Hay momentos que valen por 
siglos; aquel fué uno de tales momen-
tos'». A la tarda encara fou organitzada 
una processó.5

PRELIMINARS DE LA
«CORONA POÈTICA»

Ja el desembre del 1879, en publicar la 
«Primera crida del Milenar de Montser-
rat», Collell havia escrit: «La crida pri-
mera de dret li pertoca feria á la poesia, 
que ha estat á Catalunya com per tot la 
dolça missatgera de la restauració pa-
triòtica». I tot seguit introduïa l’Himne 
del mil·lenari encomanat a Verdaguer, 
parlant de «las següents coblas que ab 
singular complacencia publicam, ab la 
seguritat de que serán lo místich ¡Desper-
ta, ferro! de la pietat catalana, per la 
celebració del aniversari, deu voltas secu-
lar, de la invenció de la hermosa More- 
neta, Reyna y Patrona de Catalunya».

Més tard, el setembre del 1880, ja cele-
brat el Milenar i en previsió de la Coro-
nació i el Patronatge, el mateix Collell 
havia proposat, amb el títol de «La bella 
ofrena», I’organització d’una peregrinació 
literària a Montserrat «per ofrenar a la 
Verge les primícies de la nostra llengua 
restaurada».6
La idea prengué cos, definitivament, en la 
«Lletra de convit» adreçada als poetes 
catalans, des de Barcelona, amb data del 
primer de gener del 1881. Ja que la'Coro-
nació «vindrà a ser com la sanció ponti-
ficia y aprobació canónica del títol que 
á la Senyora li dona’l nostre bon poble, 
de Reyna y Patrona de Catalunya», es 
tractava de «convidar á tots los trobadors, 
á qui plau lo rimar en nostra materna 
llengua, á ferli’n ofrena d’una Corona 
poética, que sia com la garlanda reyal de 
Maria trenada ab las flors de la Gaya 
Ciencia catalana, ja d’antich avesada á 
endreçar tendres Virolays á la Madona 
de Montserrat». Al mateix temps «fa-
ria de bon veure un nombrós y triat 
aplech de poetas y escriptors catalans 
reunirse en gaya festa en lo histórich 
Santuari, tant per llohar á María, que es 
font de vera inspiració, com per fer en 
aquella comuna casa payral agradosa co- 

5. Vegeu-ne una exposició més detallada a Fran-
quesa, 75 anys, ps. 15ss.
6. Primera crida del Milenar de Montserrat, «La 
Veu del Montserrat» II (1879), 172 (la nota, a la 
secció literaria del núm. 43, del 6 de desembre, 
no va signada); La bella ofrenà, «La Veu del 
Montserrat» III (1880), 301-302 (l’autor hi precisa 
encara més el seu pensament: «Pero hem de dirho 
com ho pensam; en exa rica toya de la patria 
catalana presentada á Montserrat en l'any jubilós 
del Milenar, hi trobam á faltar una flor, la pre-
sentalla de la literatura, la bella ofrena deis poe-
tas. [...] Nosaltres voldriam un tribut com se’n 
diu ara col·lectiu; mes ciar, voldriam una romería 
de poetas y escriptors catalans á Montserrat.» 
També hi és molt interessant la confessió de 
Collell que la idea de l’ofrena «ja fa temps nos 
fou per un amich y gay confrare sugerida»).

nexensa y estrenyer los vincles de bona 
amistat, tots quants treballan per l’honra 
y enaltiment de la pàtria literatura». Sig-
naven la carta Jacinto Verdaguer i Jaume 
Collell.7

Mossèn Verdaguer, nascut el 1845, tenia 
aleshores trenta-cinc anys. En portava 
deu de sacerdot i cinc de capellà almoiner

Jacint Verdaguer i Jaume Collell 
foren els signataris de la «Lletra de convit» 
adreçada als poetes catalans per a la «Corona».

del marquès de Comillas. Famós al país 
i a fora, des del 1877, per la publicació 
de L’Atlàntida. Als Jocs Florals del 1880, 
presidits per Teodor Llorente, havia esde-

7. Per a aquesta carta d'invitació i per a la
segona, esmentada tot seguit, vegeu «La Veu del 
Montserrat» IV (1881), 2-3 i 224, respectivament.
Ambdós textos han estat reproduïts, com a apèn-
dixs, a YEpistolari de Jacint Verdaguer III, 263-264 
i 266-267.

vingut Mestre en Gai Saber. Als del 1881, 
n’ocuparia la presidència i hi redactaria 
el memorable discurs sobre Jaume I, que 
llegiria Collell en nom seu. Mossèn Cinto 
se sabia poc lluït.

Jaume Collell era un any més jove que 
Verdaguer, però havia començat abans 
l’activitat literària. Mestre en Gai Saber 
als vint-i-cinc anys, el 1871, havia estat 
ordenat el 1873 i ara acabava de rebre, 
el 1880, a l’octubre, el nomenament de 
canonge. Feia un parell d’anys, des del 
1878, que publicava «La Veu del Mont-
serrat», el «setmanari popular de Catalu-
nya» segons el subtítol, amb tot l’abran- 
dament del seu tarannà fogós posat al 
servei del vell lema sal·lustià pro aris et 
focis, diguem «per Faltar i per la llar».

A continuació de la lletra de convit, unes 
«Advertencias» donaven indicacions con-
cretes sobre la Corona i sobre la manera 
de participar-hi.

Una segona carta, amb data del 4 d’oc- 
tubre, també des de Barcelona, precisava 
que els dies 15 i 16 d’aquell mes s’efec-
tuaria «lo Aplec o Romeria dels lletrats 
catalans a Montserrat, per a fer la lite-
raria presentalla d’un Album o Corona 
Poética a la Soberana Verge Maria, en-
guany solemnement coronada i canònica-
ment declarada Patrona de Catalunya».

En aquesta segona lletra de convit, les 
signatures de Collell i de Verdaguer ana-
ven precedides per la de Manuel Milà i 
Fontanals i seguides per les de Joaquim 
Rubió i Ors i de Marian Aguiló i Fuster. 
Els dos capellans organitzadors havien 
sabut triar bé entre les figures més presti-
gioses de les lletres catalanes d’aleshores.

Cal dir, encara, que Festil de totes dues 
cartes delata la mà de Jaume Collell.

L’OFRENA

Els actes començaren la tarda del 15 d’oc- 
tubre, «festa de la mística poetisa Sta. Te-
resa de Jesús»,8 * amb l’ascensió al cim de 
Sant Jeroni portant una petita imatge 
de la Mare de Déu «per implorar la be-
nedicció de la Verge sobre sa predilecta 
Catalunya i demés reyalmes que parlan 
la nostra llengua». El canonge Collell be- 
neí amb la imatge els quatre punts car-
dinals. El dia era plujós, com ho havien 
estat els de l’abril del 1880. A la pujada 
passaren el rosari amb les lletanies, al cim 
cantaren la Salve enmig del vent i del 
ruixim d’una boira espessa, i, en baixar, 
s’aturaren davant l’ermita, per recitar-hi 
amb altres poesies el verdaguerià «Don

8. Més d'un any abans, el 9 d'octubre del 1880, 
Collell havia escrit que, entre fer-ho aviat, apro-
fitant per exemple l’estiuet de sant Martí, o dei-
xar-ho per a després de la hivernada, valia més 
això segon, «puix si de la romeria literaria n'ha 
d’exir un Àlbum montserratí que vingué à ser la 
perpètua memòria de las festas del Milenar, es 
clar que no hem d’exposarnos als defectes que 
solen portar las improvisacions en aquest llinatge 
d’obras». Cf. La romeria literaria, «La Veu del 
Montserrat» III, 335-336.
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Jaume en Sant Geroni». Arribaren ben 
molls al santuari, on foren rebuts solem-
nement i acompanyats joiosament a la 
basílica.

L’endemà, diumenge, dia 16, a l’ofertori 
de la missa major celebrada pel bisbe de 
Monterrey i Los Ángeles, a Califòrnia, 
un català missioner, Francesc Mora, fou 
presentada la «Corona Poètica». Manuel 
Milà i Fontanals portava el gros volum 
sobre una safata de plata ; l’acompanya-
ven els quatre Mestres en Gai Saber de la 
comissió organitzadora: Joaquim Rubió 
i Ors, Marian Aguiló i Fuster, Jacint 
Verdaguer i Jaume Collell, duent a les 
mans sengles brandons de cera blanca on 
hi havia pintats, respectivament, els es-
cuts de Catalunya, Mallorca, València i 
el Rosselló. Sí, tot sempre en pla de Paï-
sos Catalans. Rebé l’ofrena l’abat Mun- 
tadas. Milà i Fontanals li adreçà aquestes 
paraules «tan cerimonioses com cordials»: 
«En nom dels meus companys que se han 
convingut per texir una Corona Poética 
á Madona de Montserrat, ja cantada en 
segles llunyans i en tres diferents llenguas 
per lo Rey N’Anfós lo Sabí, per lo can-
celler Ayala y per lo desconegut autor del 
antich Virolay, tinch l’honor de oferir á 
la Verge, per mans de Vostra Reverendís- 
sima, aquesta humil presentalla, demanant 
al mateix temps á la Verge de Misericor-
dia que’s digne benehir als lletrats y á les 
lletras de la terra catalana».9

Les cròniques ponderen entusiàsticament 
l’emoció de l’acte. Des de la nostra pers-
pectiva realista d’avui, crida l’atenció en-
tre tants d’altres un contrast molt particu-
lar en cosa d’un segle. El desplaçament 
dels índexs d’edat. Milà i Rubió feien en 
aquell temps el paper de patriarques, quan 
tot just tenien seixanta-tres anys. Tots dos 
eren catedràtics de la Universitat de Bar-
celona: Milà ho era de literatura des de 
feia trenta anys ben llargs ; Rubió, que 
el 1839 havia estrenat el pseudònim de 
«Lo Gayter del Llobregat», en portava 
més de vint-i-cinc com a professor d'his- 
tòria universal. Rubió havia esdevingut 
Mestre en Gai Saber el 1862; Milà, el 
1863. Quant als altres protagonistes de 
la diada, ja sabem la maduresa relativa 
de Verdaguer i de Collell. Marian Aguiló 
i Fuster, mallorquí de Ciutat, dirigia des 
de feia deu anys —en tenia cinquanta- 
sis— la Biblioteca de la Universitat bar-

9. Vegeu la crònica de la festa a «La Veu 
del Montserrat» IV (1881), 351. També és interes-
sant la referència de Jaume Collell, a la Nota 
final de l’any 1881 del seu Carteig histórich, 
ps. 138-140.

SALAG4SMR 
galeria d'art 

consell de cent, 323 
Barcelona 

celonina. Mestre en Gai Saber el 1866. 
L’abat Muntadas, la persona de més edat, 
havia entrat a la setantena, estava a punt 
dels setanta-tres, però al capdavall d’una 
vida tan moguda es trobava tot ple de 
xacres. Diu que, en rebre la Corona, feia 
una cara rejovenida. I el mateix cronista 
d’«El Correo Catalán» explica que agraí 
l’ofrena amb veu forta i entusiasta i que 
considerava l’acte, tradueixo, «com un 
desgreuge de les profanacions fetes per 
una literatura impúdica i obscena que 
ataca la Religió i envileix l’art» ; acabà 
exhortant els poetes «que procuressin ins-
pirar-se en els sentiments de què està ama-
rat el Magnificat de la Verge, cant su-
blim del Cristianisme». En canvi, segons 
la referència tota diferent del director i 
cronista de «La Veu del Montserrat», 
l’abat digué que «la Verge Santíssima, 
agrahida al obsequi dels poetas catalans, 
ab sas amorosas y castas influencias fará 
que l’arbre hermós de la renascuda lite-
ratura catalana dongue sempre fruyts de 
bona sava, que eleven y purifiquen los 
sentiments del cor y nodrexen las intelli- 
gencias».10 L’abat moriria al cap d’encara 
no quatre anys, el 1885. Poc abans hau-
rien mort dos personatges d’aquelles cele-
bracions: Milà i Fontanals el 1884 i el 
bisbe Urquinaona el 1883.

A l’hora de distribuir-se els brandons amb 
els escuts representatius, els de Catalunya 
i de Mallorca havien correspost lògica-
ment a Rubió i a Aguiló. Hi cap de pre-
guntar com és que Verdaguer portava el 
de València. Ell mateix escriuria poc des-
prés a Teodor Llorente, en una carta en 
forma de petita crònica, que «à mi, ja 
avans de demanar-ho, me tenían destinat 
lo blando que duya 1 escut de Valencia». 
Ho comprendrem, si tenim present que, 
un parell de mesos enrera, Verdaguer ha-
via format part del consistori dels Jocs 
Florals de lo Rat Penat, instituïts dos 
anys abans, i que durant els vuit dies 
passats a València, hostatjat per Llorente 
mateix, hi havia rebut extraordinàries 
mostres d’admiració. Vicens Wenceslau 
Querol, el del jurat del Milenar, havia 
advertit prèviament per carta a don Teo-
doro: «Confío que Valencia sabrá hacer 
los honores debidos al primer poeta del 
renacimiento catalán. Atenas no debe ol-
vidar que alberga por breves días a Ho-
mero». 11

Verdaguer mateix continua la seva cró-
nica amical explicant que «en lo fraternal 
“agape” que ferem despres tots plegats, 
ferem present la adessíó de V. y dels es-
criptors valencians». I continua amb una 
ràpida referència a Pacte de la tarda: «La 
vetllada literaria que se celebrá á entrada 
de fosch, fou d’aquells sucesos que no 

10. La crónica d’«EI Correo Catalán», reproduïda 
a la «-Revista popular» XI (1881), 263b, era signada 
per Lluís M. de Llauder i de Dalmases, director 
i propietari del diari carií; per a la referencia de 
Collell, cf. «La Veu del Montserrat» IV, 367.
11. Cf. Epistolari Llorente (Barcelona 1928), I: 
La carta de Verdaguer, del 19 d'octubre de 1881, 
hi és reportada a les ps. 76-77; la de Querol, es-
crita des de Madrid el 23 de juliol, «35 grados 
a la sombra», es troba a la p. 74.

s’oblidan, presidintla la imatge venerada 
de la Verge desde 1 preciós portal bisanti 
que li feya de capella».

El «portal bisanti» és la portalada romà-
nica, situada encara aleshores al seu em-
plaçament ran del claustre gòtic, i la vet-
llada literària consistí en un aplec poètic 
amb abundant lectura de versos de poetes 
i poetesses i cant per un grup d’escolans 
de l’Himne de la Coronació i del Virolai, 
les dues obres de Verdaguer musicades 
respectivament per Candi i Rodoreda. Per 
acabar, un tenor interpretà «La barreti-
na», de Verdaguer i Candi, una de les 
cançons més celebrades d’aquell temps.

Collell, que dedicà un seguit de cròniques 
a aquella peregrinació de la «família tro-
badoresca» amb motiu de «la bella ofre-
na», hi veié acomplert «lo somni més bell 
y més pur de la nostra vida literaria».

LA «CORONA POÈTICA»

És un «volum de 215 folis de paper de 
barba 350X252 mm. numerats amb mot- 
lle+9 preliminars i 6 finals sense nume-
rar. Les composicions totes en vers, autò- 
grafes, van en papers de distints tamanys 
adherits als fols. deixant els v° sempre en 
blanc. Relligat en pell amb l’escut de Ca-
talunya al davant, i la data, 1881, al dar-
rera, de metall com les manèlles».

Així descrivia la «Corona Poètica», en el 
seu estudi dels Manuscrits de la Biblio-
teca de Montserrat, l’any 1917, dom An-
selm M. Albareda. A continuació, tot res-
seguint-ne els folis, inventariava, amb in-
dicació de títol, primer vers i autor, les 
66 obres en vers que la integren. El títol 
del recull, darrera una «Acta de la festa» 
que signen Jaume Collell i Jacinto Ver-
daguer, és: Corona Poètica. Ofrena dels 
Trovadors Catalans a Madona Santa Ma-
ria de Montserrat, Patrona de Catalunya, 
solemnement coronada en lo any de gra-
da MDCCCLXXX1. Hi alternen tinta 
vermella i negra. Precedeix les poesies un 
dibuix al·lusiu a la Coronació de la Verge 
de Montserrat, obra d’E. Moncerdà, és a 
dir, d’Enric Moncerdà, germà de la poe-
tessa Dolors Moncerdà de Macià, cone-
guda avui, si més no, pel breu carrer que 
a Sarrià porta el seu nom. Les acaba un 
gravat-estampa de la Coronació a tota 
pàgina.12

El primer dels autògrafs és el de l’«Himne 
de la Coronació de la Verge de Montser-
rat» de Verdaguer; l’últim és una «En- 
dressa final» de Jaume Collell. Entremig, 
les altres col·laboracions resulten molt des-
iguals, tant pel valor de les poesies com 
per la significació dels autors. D’aquests 
darrers, amb absències importants, Mas- 
sot i Muntaner n’ha assenyalat vuit de

12. Anselm M. Albareda, Manuscrits de la Biblio-
teca de Montserrat, «Analecta Montserratensia» I 
(1917), ps. 23-27. Com remarquen oportunament els 
anotadors de ï'Epistolari de Verdaguer, a la car-
ta 273, «l'aspecte del llibre, luxós i sever alhora, 
revela les mans de notables artistes que des-
coneixem».
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les Illes, hi ha només un valencià, són 
set les poetesses, la indicació de prevere 
hi apareix quatre cops (no tots els cape-
llans la hi posen). Hi ha uns quants noms 
d’escola vigatana, i una bona part del con-
junt no sona avui fora de les històries 
dels Jocs Florals. Les obres fan gairebé 
totes la impressió de rims forçats per la 
circumstància. Amb diferències de nivell, 
és clar. «No tot ha de ser diamants y 
perlas, sinó que hi ha d’haver las suas 
motlluras y fulletas», havia escrit un col- 
laborador prou clarivident en enviar la 
seva aportació; «té tot lo mèrit —deia— 
de la bona voluntat y d’un cor verament 
català» i s’havia decidit a trametre-la per-
què «à falta de tot altre mérit, se li rego- 
negui almenys lo d’haver brotat d’un cor 
que viu per Catalunya, perque Catalunya 
es la sua patria, y en ella fou fet cristià». 
Molt més dura seria l’autocondemna d’un 
autor important, Miquel Costa i Llobera, 

Un volum 
relligat 
en pell, 
amb 
l’escut de 
Catalunya 
al davant.

Precedeix 
les poesies 
un dibuix 
d'E. Moncerdà.
(Fotos:
Barceló.)

L'«acta de 
la festa», 

signada 
per Collell 

i Verdaguer.

pel conegut «Tribut d’un mallorquí», que, 
segons el comentari d’un biògraf, «al seu 
judici pròpiament no és poesia, sinó dis-
curs versificat, escrita amb la poca inspira-
ció d’un encàrrec i amb comptes de no 
publicar-la», i, tal com el biògraf conti-
nua, «un cop donada a la publicitat, no 
li sap greu, perquè haurà conseguit passar 
per bon catòlic i per mal poeta».13

El canonge Collell, responsable de la re-
copilació i de l’ordenació del volum se-
gons els plens poders atorgats per Ver-
daguer, amb el qual, d’altra banda, de-
gueren sufragar-ne personalment alguna 
despesa, acabava les seves cròniques de 
la gran festa amb aquesta afirmació vigo-
rosa: «En l’Arxiu del Monastir quedarà,

13. «Supós qu'hauras llegida la pila de estrofas 
que vaig enviar no fa gayre per l'Album del Mile- 
nari. No m’he atrevit à dir la poesia, perque crech 
que allò no hu es. A lo més quant m’ho mir ab 
bons ulls, me fa l’efecte d’un discurs en vers. 
Per de prompte no podia fer altra cosa y’l temps 
apremiava; axx com axí tendre la firma al Allmm 
del Montserrat, qu’era lo que com à católich de-
sitjava, desque vaig rebre l’invitació.» Epistolari 
de Miquel Costa i Llobera amb Ramon Picó i Cam- 
pamar. Transcripció, comentari i anotacions per 
Bartomeu Torres Gost, Palma de Mallorca 1975, 
p. 150 (Carta de 4 d’abril del 1881 des de Po-
llença). Josep Massot i Muntaner, Els poetes de 
les Iltes i Montserrat, «Randa» 6, Curial (Barce-
lona 1977), 160-161, reporta les referències del 
biògraf, que és el mateix B. Torres. Quant al 
col·laborador clarivident, cf. carta de Joan B. 
Domenjó a Verdaguer, Epistolari III, 94-95. 

ab lo volum de la Corona Poética, pe-
renne memoria de tan bell romiatge, y 
nostre cor n’estojarà gelosament inesbor-
rable recordança».141 és ben cert: A des-
grat de totes les deficiències que hi pot 
assenyalar la crítica literària, el manus-
crit número 14 de la Biblioteca de Mont-
serrat resta al monestir com un altíssim 
testimoni devocional i documental d’unes 
solemnitats que, tot significant la recupe-
ració de Montserrat per a Catalunya, re-
presentaren una represa de consciència de 
Catalunya en la seva vinculació renovada 
amb Montserrat. Sí, segons unes eficàcies 
que, no obstant tots els hiverns que ha 
calgut passar, arriben d’una manera o 
d’una altra fins a aquests nostres dies, 
al cap de cent anys.

MAUR M. BOIX * lo

14. Crònica signada J. C. a «La Veu del Mont-
serrat» IV (1981), 367. Quant al punt de les des-
peses, Verdaguer havia escrit a Collell: «Respecte 
al Album, fes lo que’t semble, tant per lo que 
toca a lo interior com en la enquadernació, per 
lo qual fes los gastos que conegas, contant ab mi» 
{Epistolari, carta 272) i «Te deya en ma darrera, 
que no se si hauràs rebut, que fassas del album
lo que’t semble, contant en mi en tot y per tot.» 
Com a conclusió d’aquest article, pot tenir interès 
de recordar que el 1885 s’organitzaria una Corona 
Poètica a la Mare de Déu dels Desemparats, nome-
nada canònicament Patrona de València (cf., per 
exemple, Epistolari Llorente I, 145-146).
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