
JACINT VERDAGUER,

COLLECTOR DE CANONS POPULARS

.Llenguatge y poesia popular son la meytat de la
meva hisendas (VERDAGUER, En defensa propia).

I

I_NFLU1 NCIA DE LA POBSIA POPULAR i~N LA PRODUCCIO DR VERDAGUER

Quan llegim la serie de Jovenivoles de les ((Obres completes)) de Ver-

daguer,' observem tot d'una que la influencia de la poesia popular es pre-

ponderant en aquelles composicions. Les del mateix periode que he pogut

examinar entre els papers verdaguerians inedits, no fan mes que confirmar

aquest fet. D'aixo el propi poeta tenia plena consciencia : ja en 1865

escrivi que les cantons de la terra eren la seva Bet literaria ; no li recava

gens - segons confessio feta poc mes tard a TlilA i Fontanals' - que

fossin el seu amenjar de cada dian, i Adhuc temia d'haver adoptat indegu-

(lament Ilur estil en els seus assaigs epics ; i en unes notes inedites molt

posteriors,4 tot referint-se a la poesia popular, es complaia a consignar que

aquella ((fada diving)) havia presidit el seu naixement i que, sortosament,

mai no-havia deixat d'acompanyar-lo.

Si durant els comensaments de la seva tasca literaria algun cop assaja
altra inena de poesia, tot seguit retorna a la de caient popular, convensut
que era la que mes s'adeia amb el seu taranna i la. seva formaci6. Aixf no
el veiem insistir gaire en el conreu del genere humoristic - tot i les apti-
tuds que hi demostra i que li valgueren algun exit -; ni tampoc en el
de l'oda amb gales retdriqu.es : si algunes poques n'escrivf, coin la dedicada

i. Fn el present treball les cites de reculls impresos de Verdaguer es refereixen,
quail no indico altra cosa, a l'edici6 popular de les obres completes dirigida per
Francesc Matheu, que considero la millor de les aparegudes fins avui.

2. Dins ]a cloenda de Dos mdrtirs de ma patria (.Fco de la Montafia*, i no-
vembre i86: ; Disperses, 42).

3. Carta indatada, perb de ]'estiu de 2867, inserida a I'Epislolari dc M. JIM(!
i Fontanals, a cura de LLUis NicoLAU D'OI.WER, I (Barcelona 1922), 95.

4. Els textos inedits esmentats en el present treball s6n publicats i estudiats en
el ineu recull d'Escrits inedits de Jacint Verdaguer, en premsa.
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2 TOSEP Al. IYE CASACUBERTA

A la Resurrecci6 del Senyor i la castellana a sant Tontas d'Aquino, no

les va pas incloure en els reculls manuscrits que ens han restat de les

seves composicions jovenivoles, i, en haver publicat el text de Dos martirs

de ma patria, declara que aquest poema heroic no el satisfeia, per haver

hagut d'emprar-hi un estil artifi'cios i exotic.

Calgue que tin esdeveniment inesperat, transcendental per a la seva

vida literaria, el tragues per un moment de 1'ambient rural de la Plana de

Vic, i, encoratjant-li illusions fins llavors poc definides, el fes mudar

d'orientacio i deixar en segon terme la poesia narrativa de tema amatori

i d'inspiracio popular, que havia estat fins Ilavors el sen gonere preferit.

Fou, en efecte, el triomf ressonant, sorprenent, que assolf als Jocs Florals

de Barcelona del 1865, el fet que obrf pas a la seva ardida decisio d'em-

prendre la tasca fmproba que dotze anys mes tard havia de culminar en

la consagracio del sell geni. Pero si la poesia epica fou la que rates inten-

sament conrea vers els ant's 1866-68 (esborranvs de Colo-in i de L'Atlan-

lida), la teologiea el 1869 (Qui coin Diu) i la mfstiea en els primers temps

de sacerdoci, no hem pas de creure quc renuncies al tracte amb la mesa

popular, que seguf dictant-li molts versos i exercint ttna influencia mani-

festa en el seus escrits mistics i devots, i adhuc en els epics.

Molts dell poetes de la Renaixenca volgueren imitar el gonere popular

cap Wells, pero, no assolf coin Verdagner una assirnilacio tan reeixida

i eficient del seu esperit. El trobador de Folgueroles escrivf nombrosos

versos i poemes que horn ha arribat a prendre per populars, i que el poble

-'ha fet seas, tot impersonalitzant-los. Els biografs remarquen aquest fet

a proposit de certes corrandes,s i tin crftice el comprova en el costum

- generalitzat a Catalunya des de fa tnig segle - d'imprimir cannons

i Willis verdaguerians sense signatura, en fulls, estampes i recordatoris.

Molt sovint la imitacio de In poesia tradicional pel nostre poeta es

limita a adoptar-ne el to, tot depurant-lc. Altres cops, les connexions

amh els models popular-, son mes concretes : manlleus d'assumptes i a

voltes de fragments o de versos,' $s de formules tipigttes,' adaptacio de

la forma metrica a una tonada popular,' mencio de corrandes i de pas-

s. Vegen men avail, pag. 106.

6. TOAN TEIXIDOR, Notes sobre Verda,l-uer, 4La Publicitat», 17 abril rg3S.

7. Coin a exemples particularment colpidors, esmentar6 el romans hist6rico-pa-

tri6tic inedit sobre la mort d'Rn Bac de Roda, uns versos, tamb6 inedits, que

titulo Les hores de la Passi6, i la poesia Lo Noy de la Mare (Idilis y cants mis•

ticks, 189).
8. Aixf, ]a poesia Lo tafeta (jovenivoles, 61) comenca : aUna canto vull cantar, ^

no hi ha molt que s'es dictada. I d'un fadri que festejava...», i acaba : uLa canto qui

treta l'ha, I Is can96 qui 1'ha dictada, I es un can9oner novel)...)).

9. Coin en la poesia La canc6 del rossinyol (Cantichs, 14), al davant de ]a qua]

]'actor, a la prinlera edici6 dels Idilis, 227, posy la indicacio : aAb la tonada de
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1. VERDAGUER , COLLECTOR DE CANCONS POPULARS 3

satges de cannons tradicionals en lemes i en tornades,10 allusions a esce-

nes de la vida corrent per 1'estil de les que sovintegen en el nostre can-

noner."

Imitativa o interpretadora de les formes del genere popular, la musa

verdagueriana tresca amb agilitat i llibertat per aquest m6n poetic que

tenia encisada l'Anima del nostre poble, i en recull els frets Ines purl sense
deformar les seves essencials caracterfstiques.

II

ELOGIS DX VERDAGLTER A LA PO$SIA POPULAR

Emportat del seu entusiasme per les cannons de l'antigor, Verdaguer
els dedica calides lloances. No en recordo cap de tan explfcita com la
continguda en tin escrit inedit seu que crec poder datar d'entorn dels
anys 1867 -68. Ve-te'n acf uns passatges :

«Cansons antigas de ma terra, ,qui us ha donat aqueixa dolsor y
aspresa que s en porta I cor de qui haja tingut la ditxa d adormirse al so
de vostres ayres y tonades , y de vatre d amor y de coratge, sino aqueixas
serras y afraus escalabrosas, pero bonicas , en que nasquereu , los came
y farigolas de que sou flayre, los arbres y las boscurias de que sou sospirs
y enciseras melodias ?... Vostra escayguda ignocencia fa que, donant
Deu la benediccio a la feyna de qui las canta , s adone menos del afadich
quel pren cavant la terra o despullantla de sos rossos blats , y del suor
que baixa de gota en gota, de son front , a regarla. •

Corn a prova de la persistencia d'aquesta admiraci6 a traves dels anys,
citare un paragraf del discurs llegit per Verdaguer al certamen literari de
Sant Marti de Provensals 1'11 de novenibre de 1886,12 on l'autor parla dels

A la torre xica, a la torre gran)) (o sia, de la canc6 popular que, sota el titol de Raplo
y iloro, s'insereix en el Romancerillo cataic n, num. 277).

io. Per exemple, La Font del Miracle (Montserrat, 13) porta com a lema uns
versos de la canc6 de sant Magi (Rolnancerillo, n&m. 23) ; La pubilla d'Oms (Jove-
nfvoles, 81) t@ un respos molt semblant al d'una versi6 de la canc6 d'Isn Serrallonga
(Romancerillo, num. 107 A1) ; i el cor de les goges de Muntanycs regalades (cant
sise del Canigo) va repetint els primers versos de la canc6 El Canigd (Roniancerillo,
num. 303).

ii. Crec escaient de citar aci la segbent remarca de Llufs B. Nadal : «No li fe_yan
por ]as mes vulgars imatges ni las mes ordinarias ocupacions, y per aix6 veurenl las
mateixas gojas de la gentilfssima cort d%^ I'lordeneu poeticament enfeynadas en passar
bugadan (conferencia sobre Verdaguer a 1'Ateneu Barcelones, publicada a CLa Veu
de Catalunyan). Vegeu, tambe, CARIES PI I SUNYBR, Els reflexos de la pcrsonalitat
catalana en cl canyoner, RdC, V (1928), 7.

12. Discursos, 44.
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4 JOSEP M. DE CASACC! BERI A

cants en general , peril sens dubte pensant principalment en els tradicionals

del nostre poble :

iI,es cannons , passant pels llavis, alegren lo cor y afar que l'adornien

en ses penes , com lo cant de les mares adorm l os infantons , y sortint a

fora, com un aucell de son niu , escampen ah ses notes inelodioses l'alegria

en ]a casa y en lo vehinat , fan oblidar los ressentiments , ofeguen les

rancunies , Iligan los cantadors , v'ls qui'ls escolten , ab una misteriosa ca-

dena de simpatfa , y, parlant al jovent de sentiments nobles, l'allunyen de

la taverna y del joch y d'enemichs pitjors, fentli girar los ulls vers ]a liar

sagrada de la familia.•

En les seves allusions a les velles cantons catalanes, el poeta ens revela

de vegades quines li plaien mes. En un parlament inEdit, germ. del tan

celebrat que inaugura les esbartades de l'any 186-1, pregunta a tuts amics

qu.e tambc s'aplegaven a la Font del Desmai :

e<Qutnes cansons cantarem, tot devallanthi ara a la fresca? ^quina

us agrada mes de refilar? ^La dels 1'resoners de Llevda, llastintosa, o

La espigolera de Camprodon, que es de tonada mes alegra ?."

Per les canyons de sega mostra una predileccio singular : amb la belly

glossa de la d'EI segador do Valldaura que illustra el text inedit suara

esmentat, fa bona parella ]a de L..'espigolera de Camprodon que podem

Ilegir en tin quadern, tamb6 ini dit, d'impressions sabre les terres piri-

nenques per ell visitades l'any 1883.

III

APICIO DE VERDAGUER A APRENDRE I A CANTAR CANgONS POPULARS

Un remarcable aspecte de la constant devocio de Verdaguer per la

nostra poesia popular, fou el seu afany d'aprendre cannons, d'anotar-se'n

les lletres, i de cantar-les.

((No tenia mes que set o vuyt anys)), escriu un company seu d'infan-

tesa, que sigma J. T. de Folguerolas,14 ((y ja's dalia per conversar ab gent

:3. En el primer esborrany - de cap als ant's 1863-64 - de la balada inedita
que titulo Rosa galana esmenta ]a canto Las ninas de Prades, i en el segon - de

cap al 1865 - N'Agna Maria (La dania d'Arag(l), Las ninas de Camprodon, Los

presoners de Lleyda i La vida de las galeras. Aquest darrer tftol tal volta correspon

a la canto romancesca de Llufs de AlontalbA, que comenca «La vida de la galera I
n'es molt llarga de contarn, publicada per AMA, Observaciones, toy. i Roman-
cerillo, num. 2o6.

14. Mossen Jacinto Verdaguer, uVidan (Girona), article reproduit en rCata-
lunyan, I (1903), pug. xi.v1.
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J. VERDAGUER, GOL4.ECTOR DE CANCONS POPULARS b

dels temps vells y ferloshi recitar cantons popularsu. El biograf Joan

Giiell," recollint informacions facilitades per la germana del poeta, din

que aquest, quan residia a Can Tona, feia sovint escapades a casa seva

per sentir cantar cannons a la mare, que en sabia moltes, i que a mes a

mes, per encarrec d'ell, se'n feia ensenyar per altres dones del poble."

Un altre biograf, Valeri Serra," consigna que a Can Tona (di dictaven

cannons de bon grat, pero tenia d'esser a canvi que ell els en dictes de

seves)).
A aquests testimonis put afegir el del propi interessat, que, en una

bella prosa inMita de prop de l'any 1870, ens fa saber que de petit, per

aconseguir que els pastors li contessin rondalles i li cantessin cannons, a

voltes els havia reemplanat llargues estones en la guarda dels ramats ; i

que, segons tin altre escrit inedit que sembla d'uns dos anys abans, mes

d'una vegada la canno dels segadors que arribava perduda d'un quinta

del voltant del poble, tingue la virtut d'interrompre els seus jocs i entre-

maliadures d'infant quan amb mes daler hi estava lliurat, i fins i tot l'a-

traguc vers el floc d'on aquella venia, i aixi ell pogue escoltar-ne millor les

notes i els mots. Per a una epoca molt posterior a la d'aquells records,

trobem una referenda al seu interes per la poesia popular en una Carta

que adrena a Ferran Sallares el 3 de gener de 1867 :18

•Devegadas9, s'hi din, Rnie tornan la visita [a Can Tona] al-tin dels
gquatre o cinch bons amichs que tinch a la ciutat [Vic] y a fora, y parlam

coin sempre de 'Cataluiia, del esdevenidor de sa llengua, de costums y
de poesia, de traditions que ells culliren en la montanya anan a un aplech o
romiatge, o de las cansons ab que in despertan cada dia los traginers

passant pel peu de Casa..

Al llarg de la seva edat madura, i sobretot durant les estades i excur-

sions que feu a les comarques pirinenques, mossen Cinto tingue nom-

broses avinenteses d'estudiar el folklore local, i de dedicar especial atencio

a la poesia tradicional, una de les manifestations d'aquell que mes l'inte-

ressaven. Ell mateix, l'any 1895, en un article de la serie Un sacerdot ca-

lumniat,19 digue que en el reces de la Gleva li havia estat consolacio, enmig

de les seves angoixes, el fet de trobar-hi

15. Vida inthna de niosen Jacinto Verdaguer (Barcelona 1911), 18.
16. En el Dietari d'un pelegri a Terra Santa, 145, l'autor esmenta uns versos

d',cuna hermosa balada religiosa que'm cantava la mare en temps y en mi poble

i ay! ben llunyansn. Segons A. Busquets i Punset, la mare de Verdaguer llegia
molt y sentia m6sv i cpossehia tot un capdal de cansons popularsn (L'estudiant de
Can Tona, .Joventut8, 29 maig 1902, suplement).

17. Biografia de niosse n Jacinto Verdaguer (Barcelona 1924), 26.
18. Publicada a rLa Revista9, primer semestre de 1933, PA9. 36.
19. En defense propia, 23.
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ten cada casa y en cada camp un mestre en lo ram de llenguatge y de

poesia popular, que son la meytat de la meva hisenda».

No era la lletra l'itnic element de les nostres cannons que el captivava :

.De tota la musical , escriu en la ressenya d'una excur6i6 al Nord
d'Africa,20 .la popular es la que mes parla al men osperit, per sa inge-

nuitat inspirada y per sa enamoradora senzillesa. ;

i cal pensar que quan aquesta m{lsica acompanyava una suggestiva lletra

popular catalana, era mes viva 1'emoci6 del nostre collector-poeta.

No consta que, en recollir cants tradicionals, Verdaguer n'anotes les

melodies; pero, en canvi, tenim notfcia que en compongue alguna - corn

la de les sever Cobles de la Marc de Deu del Roure (1886), que es fete

popular - i, sobretot, que en cantava sovint.

Tota la vida recorda amb enyorament les cannons de la, seva infantesa

i de la seva adolesccncia,21 i concretament les corrandes - ades tradicio-

nals, ades dictades per ell mateix - que solia cantar en les caramelles

de Pasqua.22 En 1'admirable article postum Lo cornanlusayre 2' s'expressa

aixi :
.Les corrandes de caramelles, los goigs de la Verge que canti de porta

en porta, fa tants anys, lo Dissapte sant, volaren lluny, lluny y per no

tornar.a

A les famoses esbartades de la Font del Desmai, era frequent quo els

companys el sentissin refilar cants populars : ((Les catalanes)), diu mossen

Collell,24 esempre les enton6vem en Cinto y jo, que solfam fer duettos de-

liciosos en 1'Estudiant de Vich y Montanyes de Canig6n.22 Parlant de la

priniera missa de mossen Cinto, Placid Aguilo fa constar 26 que, despres

de la cerimonia, el nou sacerdot i el seu amic Collell ucantaren una

poesia, imitacio dels cants popularsn, tan be que gals rossinyols feyen

envejan.

Una altra referencia contemporania a aquell gust per cantar ens la

d6na el propi Verdaguer en una poesia inedita esbossada vers l'any 1868,

la qual diu aixi :

20. Excursions y viatges, 57.
21. Vereu, per exemple, la poesia Mon colomar (Ayres del Montseny, 32).

22. En parla extensament en una prosa inedita de cap a 1'any 1868.

23. Aparegut el 4 de gener de 1904 a la revista .Joventutn i reproduit en Dis-

cursos, 218.
24. Del ineu fadrinatge (Vic 1920), 80.
25. Ho confirma Lluis B. Nadal - que tambe en fou testimoni presencial -

en la conferencia sobre Verdaguer mes amunt citada.

26. En una carta a Tomas Porteza , del 1o de novembre de 1870.

94



J. ['ERDAGUER , COLLECTOR DE CANCENS POPULARS I

.Alla 1 iclesia hont reso, assi la liar que havito,
la cansoneta als liavis, 1 amor de Den al pit,
diheu si us plau, diheume, qui hi ha com jo fells..

En els darrers anys de la seva vida, a desgrat dels infortunis que

l'afligien , el tema de la cansb popular encara l'animava en les converses ;

i a voltes demanava que li recitessin tonades, i ell tambe es posava a

cantar. Fruit d'aquelles converses fou la decisio de Valeri Serra 2' d'em-

prendre l'arreplega del tresor folkloric urgellenc. Sabem qu.e. en aquella

epoca, altres joves foren aconsellats per mossen Cinto en el mateix sentit.

IV

IN1'ER]S PELS GOIGS

No podien mancar els goigs dels santuaris marians i dels sants ve-

nerats a Catalunva , entre els textos populars aplegats pel nostre sacerdot-

poeta. No calia generalment que els transcrivfs , perque ja els trobava

impresos , i de bon grat n'adquiria i en guardava . En 26 d'octubre de

1889 escrivia al seu cost mossen Joan Giiell : ((Ja saps que aplego goigs ;

de manera que t'agraesch los que m ' envias v t'agraire los que m pugas

aplegarn.2 " Tenim notfcia que n'arriba a posseir una collecci6, que a

finals de l'any 1895 reclamava a tin altre familiar sen, Narcfs Verdaguer
i Callfs, com un dels seus objectes que havien restat al domicili d'aquest,

del temps que vivien plegats. Barrejats entre els originals i papers verda-

guerians conservats a la Biblioteca de Catalunya i en altres arxius, es
troben alguns goigs impresos , de distintes epoques i procedencies, i no
es rar que el nostre collector hi posi alguna correccio o nota.

En un bell article sobre el folklore de Pasqua escrit 1'any 1884,28 mossen

Cinto parla amb entusiasme i competincia dels Set goigs de les Caramelles,
o Goigs dels ous, i declara coneixer -ne nombroses edicions , fetes a Girona,

Figueres , Perpinya , Puigcerd a, Vic, Manresa, Cervera i Barcelona.29

Confirmen la seva sinipatia per aquest gcnere on conflueixen 1'esperit

religios i l'Anima popular , el bon nombre de goigs que ell mateix va com-

27. _MossPn Jacinto Verdaguer: Retorts dels set darrers anys de la seva vida
(Bellpuig 1925), 113.

a7a. Vida intiraa, 64. - Pocs dies abatis (q octubre) anunciava a Maria de Roca-
figuera ]a tramesa d'uns goigs de la Mare de D6u dais Oms.

28. Forma part del seu treball L'ermita del Mont, aparegut a .La Ilustracio
Catalana» i reprodutt en Excursions v viatges, 184.

29. TORRES i BAGBS, en carta al canonge Collell del 24 de juliol de 1893 (Dulcis
amicitia, 215 ), diu que Verdagner li havia deixat tun volum de goigs8.
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8 IOSEP Al . DE CASACUBERTA

pondre, l'adopcio de Bur forma metrica en diverses poesies seves, el fet

d'haver-ne corregit o refet alguns d'autor anonim, i el d'haver estat encar-

regat de la censura d'originals de goigs que horn havia sotmes a 1'apro-

vaci6 eclesiastica.

V

TRANSCRIPCIO DE CANnONS POPULARS PER VERDAGITER.

INDICACIONS GENERALS.

L'escorcoll dcls foes de papers inedits verdaguerians ru'ha fet coneixer

mes d'un centenar de transcripcions de cannons autografes del nostre poeta ;

a mes, tine noticia d'altres de facilitades per ell a Mila i Fontanals i a

Maria Aguilo, pero no arribades a les ineves mans. Estudiar l'arreplega

de tot aquest material canSonfstic sera l'objecte principal de la present

monografia.

Per rah de l'epoca de les transcripcions, podem distribuir-les en tres

grups : A) les clue Verdaguer feu a la Plana de Vic - especialment a Fol-

gueroles i a Riudeperes - vers els anys i86o-68 ; B) les que daten dels

seas sojorns a Montgrony i a ]'Alt Vallespir durant les estiuades de 1878,

1879 1 1880 ; i C) les d'altres epoques, i les de data incerta. Els dos

primers grups comprenen prop del vuitanta per cent de les transcripcions,

i, probablement, moltes de les que classifico corn de data incerta, en realitat

tambe els pertanyen. De fet, aquestes dues series corresponen als dos mo-

ments de la vida de Verdaguer mes propicis per a la recollida de textos

populars.

Fins cap als anys 1865-66, en que s'inicia el primer cicle de la pro-

duccio epica verdagueriana, es natural que 1'estudiant de Can Tona es

proposes d'anotar-se bon nombre de Iletres de cants tradicionals, la musa

popular essent ]lavors, cony ja he dit abans. ]a seva principal font d'inspi-

raci6, i vivint ell en un ambient plenament camperol : assistia, es cert,

durant els cursor a les classes del Seminari, pero sense cap entusiasme per

les assignatures, i tot el seu daler era divagar en estones de lleure pels

volts de la masia, dels quals no es movia en els periodes de vacances, que

foren els mes profitosos per a la seva tasca literaria. D'altra banda, el

desig de complaure algun dels escriptors catalans que recollien sistema-

ticament el nostre canconer, pogue mantenir-li durant un temps 1'interes

a prosseguir aquelles arreplegues. Pero, ja a les acaballes de la carrera

(T868-7o), l'en degueren distreure la voluntat d'intensificar els seus estudis

i la preparacio ascetica per al sacerdoci ; despres, sorgiren successivament

nous impediments : el predomini del conreu de la poesia mfstica, els viatges
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a America, l'acabament de L'Atlantida, les novel obligacions en els pri-

mers temps de l'estada a Barcelona.

Una nova avinentesa molt favorable es presents quan el poeta comenns

les seves tresgiies per Yalta Muntanya catalana, que tot seguit donaren

Iloc a la gestaci6 del Canig6, i que coincidiren amb la darrera etapa de

1'aplegament per Mils i Fontanals dels textos a inserir en el, Roniancerillo.

El nostre collector, en efecte, aprofita be les seves estades als volts de

Gombren (1878) i a l'Alt Vallespir (1879 i i88o). A la represa del seu con-

tacte directe amb la natura, s'unirien el desig de posseir documentaci6 de

primera ma per a la nova empresa litersria, i el de facilitar-ne al seu mestre.

No es pot dir altre tant, pel que fa a la collita de material cannonfstic,

de les grans excursions estiuenques dels dos ant's segiients, en les quals

Verdaguer va rec6rrer tot el Pirineu catala. En els dietaris i llibretes de

notes que ompli aleshores, no he trobat textos de cants populars entremig

de les nombroses claricies folladriques, geogrsfiques i lingiiistigties que

s'hi consignen. No f6ra impossible, es clar, que n'ltagues copiats en altres

quaderns o fulls solters, no arribats a la meva coneixenna ; perd no m'es-

tranyaria que l'aparici6, en 1882, d'un recall tan considerable de poesia

tradicional coin el Romancerillo cataldn, hagues fins a Bert punt aturat

I'afici6 del nostre poeta a transcriure cantons de l'antigor a les comarques

catalanes que visitava. Tenint ja a les mans aquell llibre, escartejaria amb

frulci6 les seves planes, i allf trobaria, al costat dels textos que aprenguk

en la infantesa i dels que ana recollint en temps posteriors, tin gran reper-

tori d'altres Iletres, provinents Warren del Principat, del Rossel16 i de

les Illes.
L'exemplar que I'illustre mestre li dedics poc abans del sett traspss,30

foil, en efecte, forca utilitzat per ell, coin ho acrediten algunes cites que
trobeut en escrits seas posteriors,'1 i els vint i tants senyals de llapis, ver-
meils i negres, que posy al marge d'altres tants textos de cancons.92

Trobant-se 1'any 1884 a la Mare de Den del Mont i a Banyoles, i els tres

segiients a Collsacabra, el nostre collector es feu contar rondalles i traditions

populars," pero no sabem que s'anotes Iletres de cannons. Aquelles estades
al camp tingueren per motiu principal d'aconseguir un repos ; la de tres

lnesos a l'encinglerat santuari de la Garrotxa, foil tambe aprofitada per

30. Us conserva a la Biblioteca de Catalunya, entre els llibres procedents de

la Ilibreria particular de Verdaguer.
31. Excursions y viatges, 187 ; aLa Veu de Catalunyat, 8 novembre 1891.
32. Als nilms. 215, 243, 254, 258, 279, 293, 332, 338, 375, 440, 441, 442, 443, 446,

452, 459, 485, 488, 489, 529.
33. Verdaguer n'esmenta algunes en el seu discurs presidencial del certamen

literari de la Bisbal del 1,5 d'agost de 1go1 (Discursos , 84 ss .) ; d'altres s611 inserides
en els volums Rondalles i Folklore ; tamb6 n'han restat d'inedites.

97
13



40 JOSEP M. DE CASACUBERTA

Verdaguer per a superar una de les darreres etapes de 1'elaboraci6 del

text del Canig6.

La Ilarga estada a la Gleva (1893-95) hauria pogut ser en part esmer-

cada en enquestes folkloriques ; no sembla, pero, que ]a collita de nou

material fos ahundosa, si es que realment l'apesarat poeta intent3 seriosa-

ment de percasar-ne. Altrament, In majoria dels cants tradicionals Ilavors

encarn vivents on aquell indret de in Plana de Vic, devien ser-li pron co-

neguts feia temps, i no creuria tal Volta que llur recerca pogues afegir

gaires peter noves a la collecci6 qne ja en tenia reunida, ni menus a la

que Mild i Fontanals havia tret a llum.

Il'enca de ]a primavera del T89,5, en qne torna a establir-se a Barcelona,

mossen Cinto no f6u al camp noun sojorns que s'hn valguessin. Fl cicle

(le les sever recollides de cantons havia quedat definitivament clos.

La distribnei6 en generes del material canconistic aplegat per Verda-

guer del gnal tine coneixement, indica per a l'etapa de Can Tons ima

marcada preferEncia gels generes corresponents als temes qne predominen

on In prodncci6 coethnia del Jove poeta : aixf, la gran majoria dell textos

llavors transcrits es refereixen a enamoraments ; n'hi ha tins (plants sobre

fets histories - entre ells, alguns de bandits -, i son escassos els d'as-

sumpte religi6s. D'altra Banda. sembla que en aquell temps el collector

demanava als suhiectes especialment «cantons de l'antigorn,34 aixO es, pro-

vinents de generacions preterites : aixf no n'anota gaireb6 cap d'historica

referent a fets posteriors a la guerra del frances. Per contra, en les en-

questes dutes a terme mes endavant , Verdaguer recall el que li ve a

mA, sense cap predilecci6 per determinats tipus canSonfstics.3S

Per al conjunt, la classificaci6 en generes d6na el segiient resultat :

trenta-dues cantons religioses (nl1ms. 1-25, 98-103, 120) ; una de llegen-

daria profana (nfim. 26) ; J6 quatre d'historiques sobre fets anteriors als dar-

rers anys del segle xviii (Mims. 27, 28, 33, 34) ; set de bandits i contra-

bandistes (nums. 35-39, 42, 45) ; catorze d'historiques sobre fets recents

- darreries del segle xviii, i segle xix - (Mums. 29-32, 40, 41, 43, 44,

46-48, 104-106), gaireb6 totes procedents de 1'enquesta de Prats de Mollb ;

dotze de romancesques (nums. 49-51, 54-60, 91, 107) ; quaranta-quatre de

costums, en llur majoria sobre enamoraments (nums. 53, 61-74, 76-85,

34. Aixf es despren de les notfcies comunicades a mossen' JOAN GUELL per la ger-

mana del poeta (Vida intinia, 18).
35. Notem que l'esperit antiespanvol i republic3 d'alguna cans6 (n{gym. 46) no

priva que Verdagner la reculli.
36. Horn venia classificant dins el grup de les hisforiques la canc6 del comte

Arnau ; pero el senyor JosEP ROMEU, en el sea recent Ilibre El comte Arnau: La for-
maci6 d'un mite (Barcelona 1947), 117, la considera - tree que amb bon fonament --

d'origen llegendari.
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87-90, 92-97, 108-115), i una d'excursionisnie (num. 75) ; i cinc de varies
(n{tms. 86, 116-119), entre elles tres d'humorfstiques.

Crec possible que no totes les transcripcions fetes per Verdaguer s'ori-
ginessin inunediatament d'enquestes folkloriques, aixo es, que fossin execu-
tades tot escoltant la recitacio de cannons. En la joventut del poeta, podia
esdevenir-se que aquest, recordant amb precisio Iletres apreses anterior-
ment, se les anotes per poder-les consultar si venia que li fugissin de la
nlemoria. Ell mateix, doncs, hauria estat, en alguns casos, collector i sub-
jecte alhora.

En ambdues modalitats d'origen - anotacio d'un text tot escoltant-lo,
i anotacio d'un text recordat - les transcripcions de Verdaguer ens donen
les lletres de les cantons talment com el poble les cantava. El collector
no sentf mai, o gairebe mai, la tenlptacio d'alterar-hi res, ni ldhuc de
millorar-ne 1'estil : prou se n'adonarl qui passi els ulls per aquests papers.
Es tracta, doncs, de documents cansonistics de tota confianca, tan fidels
com puguin ser-ho, en general, els textos publicats per Mill i per Bertrax
i Bros, i mes sens dubte que molts dels continguts en les collections de
Briz i d'Aguilo.

Aixf, en les lletres recollides al Vallespir veiem que el nostre collector
respecta curosament les peculiaritats fonetiques i lexiques del parlar local
i ldhu,c els gallicisules. Escriu ades u, ades ou, les o que en el catall
d'enlll de 1'Albera sonen u; alguna d'aquestes formes, la subratlla.''
Deixa sense corregir moltes expressions defectuoses; posat que ho faci,
mes d'un cop, al costat de la forma adoptada, anota la que el subjecte
li havia dictat."'

De diverses cantons recollf mes d'una versio (nums. 2, 5, 6, 7, 10, 15,
25, 28, 29, 32, 33, 42, 50, 55, 67, 68, 72, 110). Del num. 15, Mill en dona
quatre que Verdaguer li havia fet a mans.

Alguns dels textos son fragmentaris ; la gran majoria, en canvi, son
forca complets, o almenys donee tot 1'essencial de 1'argument de la canoo.

En general Verdaguer deixa sense titols - com sol deixar-les tambc
el poble - les cantons que transcriu. Fan excepcio les versions, d'origen
vallespirenc, contingudes en la llibreta Cansons populars."'

En aquestes darreres es frequent que el collector posi breus aclari-
ments, ades sobre la situacio de llocs,4° ades sobre la significacio de pa-

37. Per exemple, el mot pou, significa.at ' por'
38. Per exemple, al num. 13 : ehabilitat (ballitat)a.
39. Descric aquesta llibreta a la pdg. 104.
40. fin el num. 46 diu que Peyres Tortes es un carrabal de Perpinyu,,, i que les

Trompetes es troben a la •vall del Tech, vora 1 Bolds ; en el 65 pre:isa que Aigua-
tebi es cal cim del Conflentn, i en el 64, que Can Quintt de biollb es avora la
fronteras.
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raules," ades encara per advertir que el subjecte no entenia algun passatge,

o que ell no havia entes el subjecte, o que el text era incomplet. Inn les

altres transcripcions, aquesta mena d'anotacions son molt comptades. Son

particularment interessants les notes arnb que Verdaguer illustra tres can-

Sons (niim.s. 15, 50, 1o2) ; les copio a les corresponents noticies particulars.

Les lletres de cannons transcrites per Verdaguer de que tine noticia son

totes catalanes, tret de dues finiques excepcions en castella peril amb

barreja de mots catalans (nrims. 6o, 107).

Es molt frequent que la calligrafia d'aquestes transcripcions sigui poc

acurada ; a voltes la lletra es tan enrevessada, que el text fa de molt mal

llegir. Les esmenes hi son generalment escasses.

He pogut identificar amb versions inserides en el Romancerillo catalan

la gran majoria de les versions transcrites per Verdaguer de que he vist

el text. Algunes es troben tambe en el primer recull cannonfstic de Mila

(Observactones sobre la poesia popular) i en les Cansons de la terra de Briz.

Les que no figuren en aquestes colleccions son en general poc irnportants,

sovint fragmentaries. Val a dir que la presencia de tantes versions de

Verdaguer en el Romancerillo, en part es deguda al fet que el nostre

collector comunica a Mila bon nombre de les sever transcripcions. Per

be que aquest generalment les aprofita, a voltes ho fa sols parcialment ;

per aquesta rao, i pel fet de contenir alguns textos nous, aquest material

cannonfstic aplegat per Verdaguer hauria d'esser tingut en compte, a parer

meu, per a l'inventari del nostre cansoner.

VI

TRANSCRIPCIONS DR L'EPOCA DR CAN TONA

Dels tres grups principals de transcripcions que he destriat en l'apartat

anterior, el primer es el mes nombros - mcs d'una setantena de cannons

i unes trenta corrandes -, i dins ell ho son especialment les transcripcions

que considero de cap als anys 1864-66. Formen part del grup la majoria

de les versions de cannons importants recollides per Verdaguer.

Gairebe totes les transcripcions d'aquesta epoca es troben aplegades

dins la carpeta 7 del manuscrit 1464 de la Biblioteca de Catalunya. Bona

partida pertanyen a dues series de fulls petits, o de fulls mitjans (de format

octau) plegats en quatre planes ; molts son de paper de fil, avui sovint

esgrogueits. Els de la primera scrie no estan numerals, i en ells la Iletra

41. En el nfim. 77 diu que les orris son covelles que tenen llet,, ; en el 47, al

costat del gallicisme fetjats escriu «cansats», i al costat de llaguis, ,llanguiments.
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es gairebe infantfvola, d'entorn dels anys 1859-62 ; els de la segona van

numerats d'i a ii, i llur escriptura es de mitjans del decenni 1861-70.

A la Biblioteca Menendez Pelayo, de Santander, entre els papers pro-

cedents de AIila i Fontanals, he vist dues transcripcions autografes de

Verdaguer (1161116. 29 i 32), forna Ines acurades que en general les del ma-

nuscrit suara esmentat, i tambe dels temps jovenivols del nostre poeta.

Finalment, dins uii Eons, avui en poder ineu, de papers que havien estat

de Maria Aguil6, n'hi ha altres dues (nums. 33 i 68) del mateix perfode.

A aquests vells papers verdaguerians deu alludir J. T. de Folgueroles

en Particle abans citat (pag. 92), on recorda que el seu amic Cinto, molt

jove encara, prengue el costum ud'apuntar cuydadosament, ab signes que

ell prou s'entenia», les lletres de composicions populars que sentia cantar.

Diu tambe que l'estudiant de Can Tona aversificava de valent, variant,

corretgint y esmenant les coses que no li plavian en aquelles cansons de

la vellura». Crec, pero, que aquesta darrera asseveracio tan sols pot Esser

certa si es refereix a les composicions originals del poeta que s'inspiren en

cants populars, i no a les seves transcripcions d'aquests.4`

Les reculades dates d'una part de les transcripcions del present grup,

permeten d'establir que el futur poeta cabdal de la Renaixenna fou collector

de cannons i corrandes populars abans dels seus primers contactes amb els

erudits que en aquell temps s'havien proposat de dur a terme l'inventari

i la publicacio del nostre tresor cannonfstic. Tambe en edat jovenfvola

i per prdpia iniciativa, Mila, Aguilb, i Bertran i Bros, els millors collectors

del nostre cansoner, es decidiren a comennar aquella tasca.43 Mentre els

dos darrers, coin Verdaguer, iniciaren 1'arreplega tot cercant-hi inateria

d'inspiracio poetica, Mild devia sentir-s'hi atret especialment per l'interEs

de la poesia tradicional coin a document per a la historia literaria ; ensems

que el vident Piferrer comprenia abans que ningu la transcendcncia de la

valoracio d'aquell genere, fins llavors menystingut, per a la renovaci6 de

1'ambient litetari del nostre pals; i mes endavant F. P. Briz emprenia

la pu.blicaci6 de les cannons de la terra coin a mitja de propaganda de les

aspiracions renaixentistes.

Z Podia haver tingut relaci5 amb la iniciacio de Verdaguer en 1'arre-

plega de lletres populars, el seu pas (cursos 1858-59 i 1859-60) per Paula

de Retdrica i Poetica de mossen Ramon Cortes,44 o per la de Ciencies na-

turals de Josep Giro i Tora ? Ambd6s professors del seminari de Vic eren

amics de Mila i Fontanals i devots de les seves obres ; el primer, segons

42. Vegeu supra, pAg• 99.
43. MILA, Romancerillo, pAg. x ; AGUII,6, Romancer popular, pAg. xx ; BERTRAN,

Cansons y follies (Barcelona 1885), pAg. v.

44. Mori a Vic, encara jove, el Ig de setembre de 1862 («R1 Ausonense», n.° 148).

IOI



14 JOSEP Al. DE CASACUBERTA

Busquets i Punset , " es complaia a mostrar als sous deixebles els joiells de
la poesia tradicional ; el segon, farrnaceutic anib aficions a l'arqucologia i al
folklore, fou un dels bons auxiliars que troba Mila per a l'aplegament dels
materials del Romancerillo cataldn.

Altres mostres d'interes per la poesia tradicional trobem, encara, a
Vic durant la joventut del nostre poeta. Joaquim Salarich , cost seu, que

en la seva historia de Vic" havia inserit la canto popular d'En Bac de Roda,

el 25 de desembre de 1861 publica al periodic ((El Ausonensen un article

sobre folklore nadalenc , on elogia les cannons del poble i transcriu
fragments d'unes quantes . El 24 de novembre de 1867 1'((Eco de la Mon-
tana , ), adrenant -se als collaboradors del ((Calendari Catalan de F. P. Briz,
els aconsellava que uprocuren bien fornlarse con buenos ntodelos clasicos

y sobre todo con el estudio de nuestra poesia popular, en donde encontraran
un precioso venero de inspiration verdaderamente catalana)).

D'altra banda , la comarca vigatana era llavors una de les que millor
conservaven les traditions folkloriques , i els seus esperits selectes prou

se n'ufanaven. Segons Josep Masferrer ," nomes calia fer un tomb pels
voltants de la ciutat , per sentir a totas horas refilar aquelles cansons que
tan encisan a las animas catalanas y que entre ' ls nostres pagesos viuhen

roes puras que may)).

No pogueren provocar , pero si tal volta mantenir o estimular 1'afici6
del poeta de Folgueroles a recollir la poesia popular vivent a la propia con-
trada, les seves primeres converses amb el gran apostol de la Renaixenna
Maria Aguil6 , la coneixenna del qual als Jocs Florals del 1865 sembla
haver estat decisiva per a 1'impuls de la vocacio literaria d ' aquell. ((En
l'escola, en sa casa, sempre oberta, del infatigable mestre)), din, refe-
rint-se a Aguil6, 1'escriptor suara esinentat , company d ' esbartades de Ver-
daguer ,'' 8 ((aprengueren a escriure ronlannos historichs en antiga parla
D. Geroni Rossello, a dictar cannons y corrandas populars de tots
estils Mossen Jacinto Verdaguei , rondalles en Terenci Thos , y, per no
tenir que recordarne molts d'altres, a compondre rimas quarts s'han dis-
tingit darrerament en fart trobadoresch)) . Malauradament no he pogut
trobar la part principal de la correspondencia intercanviada entre el mestre

nlallorquf i el seu admirador vigata durant els anys 1865 i seguents, tin
dels temes de la qual fora tal volta el de les cannons populars. No tine,
doncs, ara corn ara, cap dada concreta sobre el possible assessorament
d'Aguilo a Verdaguer en l'arreplega d'aquestes.

45. Dins Particle L'estudiant de Can Tona , citat anteriorment.
46. Vich: Su historia, sus Inonulnentos , sits hijos y sus glorias (Vic 1854), 63.
47. En una correspondencia publicada per eL,o Gay Sabers el 1.r d'abril de 1868.
48. En Joseph Lluis Pons y Gallarza , aLa Veu del Montserrat )), 15 setembre 1894.
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VII

TRANSCRIPCIONS PETNS.A LES COMARQTTES PIRINLNQUBS

EN 1878, 1870 1 1880

>rl segon dell tres grups de transcriptions abatis indicats compren

m6s de quaranta cannons recollides per Verdaguer a les rodalies de C;om-

bren i Castellar de N'Hug i, sobretot, a Yalta vall del Ter, en avinentesa

de les estades que respectivament f6u al santuari de Montgrony 1'agost

de 1878, i als Banys de la Presta els estius de 187q i de 188o. No cal

pensar, en canvi, en el seu primer viatge al Rossell6 (1873) ; en primer

lloc, perque ]a lietra de les transcriptions i Mir ortografia - amb vacillaci6

entre -as i -es en els plurals femenins - corresponen m6s aviat al lustre

segiient, i, d'altra panda, perque aquella hreu excursi6 fou realitzada pel

poeta en circumstancies hen pot propicies a una enquesta folk) rica, car

- segons Jaume Collell,49 qne 1'acompanyava - el seu estat de depressi6

el privava flavors d'interessar-se seriosament per res del que veia.

De totes les terres catalanes, les contrades pirinenques eren les qne
m6s 1'atreien, per la hellesa de Ilur paisatge i la riquesa de Ilur tresor folk-
16ric. A elles feia cap sempre que podia, 6s a dir, quan la seva presencia
a la casa Comilla-, no era del tot necessaria, per rah de 1'absencia dels
marquesos. L'arreplega de noticies histdriques, geografiques, folkldriques,
hotaniques, lingiiistiques, que f6n durant aquelles temporades, adios apo-
sentat en ermitatges o en rectories rurals, adios trescant per valls i mnn-
tanves, fou abundant i profitosa. A Montgrony i encontorns, durant els
dies que hi passa, aplega, ultra algunes de les cannons d'aquesta serie, diver-
sos materials folkldrics; per exemple, una llegenda sobre les reliquies de sant
Fudald, inserida al volum Rondalles, i tines tradicions referents al Comte
Arnau, tretes a hum per la revista «Catalanaa.S° Durant els sojorns a
In Presta comenna d'explorar la topografia, la histdria i les tradicions de
les comargrues catalanes del nord de 1'Albera, tot documentant-se per a]
seu gran poema que t6 en elles els principals escenaris.

Cinc lletres de cannons populars anotades durant 1'excursi6 a Mont-
grony i a 1'Alt Llobregat (nfims. 18, 22, 81, Ior, 118) es conserven dins

49. La Qrim.era anada de Mn. Verdaguer al Rosse116 , •Gazeta de Vichs, 23 de
juny 1923.

So. 15 febrer 1922. - Recordem qne entre les cantons populars transcrites durant
la seva joventut a Folgueroles, hi ha la d'Et Comte Arnau. ; que posteriorment pu-
blicA una poesia sobre el mateix assumpte (Ayres del Montseny, 19), i que 1'erudit
valencia J. Vives i Ciscar, el 7 de juny de 1882, escrivia a Verdaguer agraint-li la
tramesa d'una aeopia de la cancion del conde Arnau».
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el manuscrit 1463 de la Biblioteca de Catalunya, carpeta 26, en un quader-

net format per tres plecs de quatre pagines, cosits barroerament, dos d'ells

de 206 x 133 nmm. de format, i tin de 214 x 133 min. Quatre pagines del

quadernet resten en blanc. L'escriptura es de la segona meitat de la de-

cada 1871-8o. A mes de les cancons esmentades, el quadernet conte dues

brews oracions a 1'Angel de la Guarda. Verdaguer tingue deixades durant

on temps aquestes transcripcions a l'autor del Romancerillo, el qual nu-

merA els fulls escrits, i hi indica la procedencia de tres textos (niims. 18,

22, Si) ; no aprofitA gaire, pero, el contin,gut del quadern en la seva

collecci6. A part d'aquestes cinc cancons, Mila assenvala la versi6 A del

ntim. 25 cons a pertanvent a la mateixa enquesta.

Les transcripcions corresponents a l'Alt Vallespir ens donee; versions

de trenta-sis cancons i de cinc corrandes. Una part d'aquest material es

troba en cinc plecs de quatre pagines, forca semblants als de l'enquesta

Montgronv-Castellar, pero no cosits : tin de 214 x 134 mm. (que conte

els niims 95, 98, i cinc corrandes), un de 205 X 134 (m'iuts. 2 A, 15 A),

on de 210 X 132 (niims. 30, 96), tin de 208 X 1,54 (mutilat) (nums. 59,

104, 10.5, 100), i tin de 205 x 130 (nitms. 41, 85, 88, 115), conservats tots

ells dins una carpeta del manuscrit suara esmentat. El caracter de

l'escriptura es el que trobem en els escrits verdagnerians de darreries

del lustre 1876-80 o del segiient. Aquests plecs foren deixats per Ver-

daguer a MiIA, i numerats i acotats per aquest, cone ell de Montgrony.

D'altres transcripcions de versions vallespirenques (niims. 7 B, 13,

14. 15 B, r6, 43, 46, 47, 49, 64, 65, 67 B, 72 B, 77, 78, 82, 103, 110) es

troben en una Ilibreta conservada dins la carpeta 20 del manuscrit 37o

de In Biblioteca de Catalunya. S6n cinquanta pagines de 208 X 155 mm.,

protegides per una coberta de cartolina, que porta una etiqueta on Ver-

daguer escrivi el titol Cansons ¢ojiulars. Els printers fulls, sense numerar,

contenen una c6pia de la narraci6 La sangre de Wifredo, extreta dels

Cuentos de mi tierra de Victor Balaguer ; les cancons populars comencen

al full i de la numeraci6 posada per Mila, i arriben fins al 19 ; amb elles

alternen quatre rondalles,50a algunes oracions i corrandes devotes, i tres

poesies rosselloneses d'autors moderns ; 51 a les darreres pagines hi ha unes

poques notes lingiifstiques, esbossos d'alguna poesia, etc. L'escriptura de

les pagines de cancons i rondalles - forca uniforme i relativament acu-

5oa. Novament redactades per Verdaguer, figuren en el volum Rondalles.

Si. Verdagner n'atribueix dues a Esteve Arag6 (Las ninas del Rossello i la que

comenca «Voleu saber quin capricin) i una a Xatard, apotecari de Prats («TTna mi-

nyona ben fetal). La mencio, pero, que fa d'aquest darrer no indica precisament

que la composici6 sigui seva : Xatard podia simplement haver estat la persona que

la recita o canta al nostre poeta.
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rada -- es de la mateixa epoca que la dels fulls solters amb versions valles-

pirenques abans descrits. Mila utilitza aquest quadern, i hi escrivf unes

poques acotacions. Sobre les posades per Verdaguer, vegeu pag. 99•

Is possible que la llibreta Cansons populars i la serie de fulls solters
corresponguin respectivament al primer i al segon sojorns del nostre collec-

tor a I'alta vall del Tee. A remarcar, a aquest proposit, la circumstancia

que en les transcripcions de la llibreta predomina la grafia -es en els plurals
femenins, i en les altres la grafia -as.

A les versions d'aquest grup esmentades fins acf, cal afegir els

nums. 15 D, 37 i 44 i 92, corresponents a versions publicades o esmentades
en el Ro)nancerillo, de les quals no conec text autograf del nostre collector,
pero quc Mill, en 1'exemplar anotat d'aquella obra, assenyala corn a reco-
llides per mossen Cinto al Vallespir. Finalment, potser tambe calgui

incloure en el grup el num. 39 (vegeu la noticia corresponent).

VIII

TRANSCRIPCIONS DE DIVERSES iPOQUES I DE DATA INCERTA

Descomptades les transcripcions pertanyents als grups anteriors, en

resten poques a que puguem assignar epoca, i encara caldra fer reserves

respecte a ]a datac16 d'algunes.

El niim. 24 correspon a l'etapa de Vinyoles d'Oris (1871-73), en que
el novell sacerdot, si no recollf gaires cantons populars, inicia amb exit
la seva produccio de edntics religiosos per al poble, que ben sovint con-
serven, bellament adaptats, fragments de lletres populars religioses.52

Els nuns. 5 A, 21, 23, 98, 99 i 100, pel caracter de l'escriptura
s'han d'atribuir als volts de la primera meitat del decenni 1881-9o, i les in-
dicacions que en algun posa Mila mostren que no s6n posteriors a l'any 1882
-data de l'aparicio del Rorancerillo -, o almenys al 1884 -data de
]a mort de Mila -, i que provenen d'enquestes fetes a la Plana de Vic. No
Bono, pero, amb certesa aquesta data com a origindria, puix que molt be
podria tractar-se de copies de transcripcions d'anys anteriors, les quals
copies Verdaguer hagues fet a la intenci6 de Mila. A aquest subgrup
s'ha d'afegir el n1m. 116, sense, pero, que calgui aplicar-li la mateixa
remarca especial que als altres.53

52. Vegeu l'aju'stat comentari de mossen JOAN BONET a aquest intent de res-
tauracio de ]a nostra poesia popular religiosa, en el seu recent assaig Rasgos apos-
t6licos de Mn. Jacinto Verdaguer, «Apostolado Sacerdotaln, Barcelona 1945.

53. Rn una nota al cant iv del Canig6 (pag. 203), l'autor cita tins versos d'una
canto popular que possiblement sent{ en avinentesa d'alguna de les sever
excursions a la Cerdanya, tal volta la del 1883.
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Els nums. 102 i io6 foren dictats per l'ermita de la Gleva durant

l'epoca en que mossen Cinto residf en aquell santuari (1893-95), segons es

despren - aixd darrer - de ]a classe de paper emprat i de la forma de

I'escriptura.

El nim. 120 6s Tunica transcripci6 que ara com ara conec dels anys

darrers del nostre poeta ; es conserva, en efecte, en un paper rebut per

ell en desembre de 1901.

M6s nombroses s6n les transcripcions de data incerta : com a tals haig

de considerar totes aquelles de les quals no he vist cap text autograf de

Verdaguer i de que tan sols tine notfcia per les referencies que hi fan

Mila i Aguil6, quan aquests collectors no els assignen tin hoc de proce-

dencia que - com 6s ara ((Vallespir)) o «Vinyoles d'Orfsu - ens permeti de

datar-les. Es troben en aquest cas les transcripcions nums. 1, 2 B, 4, 5 B,

6, 8, 9, 12, 15 C, 17, 19, 20, 25 B, 51, 53, 70, 76 i 86, esmentades per Mila

com a recollides per Verdaguer a la Plana de Vic o sense indicaci6 de

]loc ; i els nums. 52, 54, .56, 58 i 91, que, segons Aguil6, el nostre poeta li

comunica com a versions cantades a Folgueroles. s possible - en alguns

casos probable - que provinguin de les primeres recollides fetes per

Verdaguer, o sia que en realitat corresponguin al primer dels grups ge-

nerals que he destriat. Quant a les citadel per Mila, cal establir el mateix

terme de dataci6 ad quem que per al num. 5 A i altres (l'any 1882, o

el 1884). ]"s dubt6s el cas del nfim. 39, si no admetem que la indicaci6

((Prats de Muss.)) (= Llunanes), de ma de Mila, no sigui un lapsus en

hoc de aPrats de Moll6».

Finalment, he renunciat a descriure algunes transcripcions conser-

vades en els papers inedits del gran poeta, adios perque ]lur text 6s tan

conffts o la Iletra tan incorrecta que no he pogut treure'n l'entrellat, adios

per tractar-se de fragments insignificants, adios encara per Esser, m6s que

veritables cannons, textos populars d'altra mena - oracions, moralitats,

comparacions, acudits, etc.

IX

TRANSCRIPCIONS DE CORRANDES

En els apartats interiors he evitat de referir-me a les corrandes po-

pulars transcrites pel nostre collector, per tal d'agrupar en el present les

notfcies que tine de Huts arreplegues. Sobre aquestes cal fer uns adver-

timents generals, no aplicables en igual mesura al cas de les cannons.

En presencia de textos de corrandes catalanes autdgrafs de Verdaguer,

sovint pot oc6rrer el dubte de si s6n originals seus, o b6 transcripcions de

io6



t. 1ERDAGUER , COL LECTOR DE CANCONS POPULARS 19

corrandes populars. En el segle passat, aquestes no foren inventariades ;

ens lnanquen, doncs, els elements de comparacio necessaris per a aquella

discriminaci6. D'altra banda, el nostre poeta, des de la seva adolesecncia,

compongue molt sovint corrandes -- de primer amatories, mes tard pre-

ferentment religioses -, i es prou notoria la seva aptitud per a infondre

un caient popular a les propies produccions, mes que mes si eren senzilles

com les corrandes. De fet, ha estat frequent que ham hagi pres per

populars, corrandes seves, i viceversa ; aixi ho fan constar dos bons co-

neixedors de l'obra verdagueriana com Antoni Busquets i Punset
54 i Valeri

Serra.`
Les anotacions de corrandes populars solen ser mes propenses a

perdre's que les d'altres textos. blur brevetat fa que sovint siguin fetes

en bocinets de paper, o als inarges de fulls que contenien altres escrits.

Fins que unes quantes no son aplegades en un sol full, poden estar forca

exposades a esgarriament o a inutilitzaci6. No seria, per taut, estrany

que les corrandes que a continuaci6 esmentare fossin tan sols una petits

part de les que Verdaguer hagues anat recollint. Altrament, haig de dir

que no he estat prou amatent a registrar-les totes, i espero que en ulte-

riors repassades dels papers verdaguerians trobare avinentesa per a am-

pliar la present noticia.

El lema que encapsala la composici6 Viu4esa58 es extret d'una ucor-

randa montanyesa» , segons fa constar 1'autor. Una llibreta d'esborranys

de cap als anys 1868-70 cont6 diverses corrandes originals de Verdaguer, i

barrejada entre elles, sembla haver-n'hi alguna de popular." En son,

sense cap dubte, cinc de recollides al Vallespir en 1879 0 1880 ,58 anotades

en el mateix full que les cantons ndins. 95 i 98.S' A la llibreta Cansons

populars, corresponent a les mateixes tongades d'arreplega, n'hi ha cinc

o sis (pigs. 13 i 14), alguna de les quals podria tambe ser classificada corn

a oraci6. Dels darrers anys de 1'autor, puc esmentar un articlet in^dit

glossant una corranda mistica que, segons ell, horn cantava a la Segarra.

El grup m6s important de transcripcions de corrandes catalanes s6n les

vint-i-una que figuren en un full al Museu Episcopal de Vic, de 220 X 150

millimetres , acuradament escrit per Verdaguer vers la segona meitat del

54. Pr6leg a La mellor corona ( Barcelona 1902), pag. XIX.

55. Biografia, 23.
56. Jovenfvoles, 167.
57. Podr6 dcnar ones precisions sobre aquest punt en el segon volum dels

Escrits int Bits.
58. Una d'elles 6s reproduida per Verdaguer en una nota del Canig6, 208; hi

substitueix el mot adi6s - respectat en la transcripci6 manuscrita - per adeu.

59. Al marge d'aquest full , el collector es pregunta : iTambe n diuen corrandas

a Prats ?a
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decenni 1861-70 o a principis del segilent, corn es despren del caracter de

1'escriptura. Foren publicades a (La Gazeta Montanyesa)), de Vic, 1'11 de

juliol de 1908, i reproduides al ((Butlletf del Centre Excursionista de Vic)),

I (1912), 35. En ambdues edicions, l'ortografia de l'original sofri petits

retocs, i la setena corranda - sens dubte considerada poc decent - Iii
fort omesa.

En el primer dels dos citats periodics, encap9ala el text un advertiment

anonim on es fa Constar que Verdaguer, essent molt Jove, selecciona per

encarrec d'un amic aquestes corrandes d'entre les que ((es cantaven a

Folgarolas en les camilleres de Pasqua Florida)) ; s'hi diu tambe que moltes

devien ser uja antigues y tradicionalsn. Si l'autor d'aquest advertinient

es, com sospito, el canonge Collell - director d'aquell periodic -, 1'afir-

maci6 que s'hi fa de l'origen popular d'aquestes composicions, tindra sens

dubte moltes probabilitats d'esser certa ; a parer meu, pero, la certesa no

sera absoluta, a causa de la possibilitat que existeix, corn ja he observat,

de confondre certes corrandes verdaguerianes anib les tradicionais. Real-

ment, 1'estil d'aquestes es mes vulgar, i Ilur contingut es menys lfric, que

els de les tramcses al ((Calendari Catala)) per l'estudiant-poeta ; pero cal

tenir en conipte que aquest, no tenint intencio de publicar-les, podia haver

cercat tan sols, en compondre-les, que agradessin a les noies del sell poble

a qui les adrecava.6°
En el forts verdagueria de la Biblioteca de Catalunya es conserven

diverses llistes de cantares castellans, ades antografes del nostre poeta, ades

d'altres mans. Sens dubte la mes curiosa es la integrada per trey fulls

de 220 X 158 mm., arrencats d'un mateix quadern ; es troben dins la car-

peta 24 del manuscrit 1463. La presencia en ells de cobles referents a la

vida dels mariners, a 1'enyoransa de la patria, a diverges ports espanyols

- Santander, Sevilla i fines d'un cop Cadis i Malaga -- i tambe a 1'Havana,

em fa sospitar, ensems que la classe de Iletra - de cap al segon lustre de

la decada 1871-80 -, que el text foil dictat a Verdaguer durant els sous

viatges transatlantics (1874-76), o poc despres a Barcelona per tripulants

de vaixells que feien la carrera d'Arn6rica.

Altres quatre fulls, provinents seguranierit del mateix quadern, de lle-

tra semblant, i conservats a la carpeta 14 del manuscrit suara esmentat,

contenen, ultra diverses oracions populars, una altra serie de cantares en

castella, gairebe tots de terra religios, i tres d'amatoris sota 1'epfgraf ((Ga-

llegas)), en un gallec acastellanat.
Finalment, el num. 9 del mateix manuscrit cs una Ilibreta (le 22 pa-

6o. Remarquem en aquesta serie de corrandes firs predominant de Particle el,
els ; en canvi, ]a forma Io - gaireb6 exclusiva en els escrits verdaguerians -
nom6s hi surt una vegada.

IO8



I. VERDAG:TER , COLLECTOR DE CANCONS POPULARS 21

gines de 213 x 154 mm., a la primera de les quals Verdaguer posrd aquest
titol: Caneiones y copla.s polrulares recordadas or Isabel Rueda, de la
Prov.a de Jaen, villa de Arjonilla. S'hi transcriuen nombrosos cantares
i saetas, a Ines d'oracions i altres versos, tot d'assumpte religios i en cas-
tella. La major part del text es d'una Ina distinta de Verdaguer ; ell
nomes hi escrivi el titol, una cobla a la pagina ;, i diverses oracions en
vers i en prosa a les cinc darreres.

N

APORTACIO DR VERDAGUER ALS RECULLS CANSONISTICS

DR MILA i FONTANALS I DR MARIA AGUILO

I,es enquestes folkloriques del nostre poeta foren segurament empreses
sense cap designi de publicacio dels materials en reculls especials. Els
estfmuls principals devien ser el simple plaer de fer-les, el goig d'anar
atresorant noticies i textos tan suggestius, i sobretot, l'esperansa de poar-hi
temes d'inspiracio i documentacio curiosa i nova per a les propies compo-
sicions. You a darreries de la seva vida quan mossen Cinto, veient que
la collita havia estat abundosa i interessant, pensa en la publicacio de di-
versos aplecs ; i, de fet, n'estructura especialment tres - el de rondalles,
el d'aforismes i el de cants d'ocells -, tot refent-hi sovint la redacci6 de
les anotacions primitives perque horn trobes mes gust en la lectura.81

Tambe les cantons populars formaven part, i en proporcio respectable
- corn hem vist en les pagines precedents -, del material aplegat. Pero
llur publicacio no hauria pogut tenir la novetat que avalorava les sections
esmentades, car gairebe tots aquells textos es trobaven ja en les collections
publicades per Briz, Mila i Aguilo ; d'altra banda, aquests dos darrers
autors havien aprofitat considerablement la tasca del nostre collector. Es
pot dir doncs que, en aquest ram, Verdaguer havia estat collector per
compte d'altri.

No tine notfcia que collabores al recull de Francesc Pelagi Briz.
Ja he mencionat abans la tramesa de corrandes que feu a aquest escriptor,
en 1866, per al ((Calendari Catalan ; pero es tracta de compositions origi-
nals seves, per be que de caient popular. z Hauria estat a intencio de Briz
que l'estudiant de Can Tona recollf de llavis del poble les que figuren

61. Aquests reculls foren publicats, despres de la mort del poeta, dins la collecci6
de les seves .Obres postumesu, editada per cL'Aven-qs, i posteriorment incorporats
per Francesc Matheu en els volums Rondalles i Folklore de l'edici6 popular de les
obres completes.
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al manuscrit del Museu de Vic a que abans (pag. 107) m'he referit? En

l'advertiment preliminar del volum quart de les Cansons de la terra (Bar-

celona 1874), el nom de Verdaguer no es troba entre els de les persones a

qui el collector regracia la comunicacio de versions.

La cooperacio del nostre poeta al Romancerillo catalda de Mila i Fon-

tanals fort realment important. En un precios exemplar d'aquesta obra,

ple d'anotacions en Ilapis autografes del seu autor i conservat a la Biblio-

teca de Catalunya,12 consten com a facilitades per Verdaguer mes de setanta

versions. I es molt probable que Mila no consigni, ni de bon tros, totes

les que aquell li feu a mans, puix que bona part de 1'exemplar no porta

indicacions de cap mena. Algunes d'aquelles versions son donades per

Mila coin a basiques; d'altres corm a secundaries, tot i que sovint fossin

mes completes que les d'altra procedencia posades en primer terme - n'es

causa a voltes el fet d'haver arribat molt a darrera hora -.e" En algutrs

caws Mila es limita a resumir-les o adhuc simplement a mencionar-les.

A 1'exemplar amb notes marginals que acabo d'esmentar, 1'autor escriu

en Ilapis nombroses versions o fragments de versio facilitats per Verdaguer

i no incorporats al text impres. A mes, coin per a moltes versions impreses,

generalment hi fa constar el lloc on el nostre poeta les havia recollides.

Hi ha encara una altra prova de la copiosa utilitzacio per Mild del

material canconistic aplegat per Verdaguer. Totes les transcripcions cor-

responents a les enquestes de Montgrony-Castellar i del Vallespir, i moltes

de corresponents a la Plana de Vic, foren passades a Mil3, i aquest les torna

al nostre collector despres d'haver-hi posat algunes acotacions (vegeu pAgi-

nes 104 i 105). No res menys, entre els originals del Rornancerillo conservats

a la Biblioteca Menendez Pelayo, de Santander, hi ha diverses copies auto-

grafes de Mila de versions transcrites per Verdaguer durant la seva jove-

nesa ; algunes van senyalades amb el nom d'aquest. Entre aquells ma-

terials, tambe n'he trobades dues d'acuradament fetes pci nostre poeta,

amb Iletra probablement anterior a 1'any 1870 (Hums. 29, 32).

La comunicacio de lletres de cantons per Verdaguer a Mild probable-

ment tingue hoc en distintes epoques,e1 pero degue esser de major volum

quan l'illustre professor decidf d'enllestir i publicar la gran colleccio que

N. Ile examiuat aquest exemplar amb tota cura pel que es refereix a I'apor-

taci6 de Verdaguer. - El mestre FRANCFSC PUJor, i Mn. JOAN PUNTf son autors

d'un valu6s estudi sobre les anotacions manuscrites, autografes de MilO, que s'hi

contenen : Observations, apendix i notes at RRomancerillo cataldnn de Manuel Mild

i Fontanals (Barcelona 1926) (aMaterials)) de l'Obra del Cansoner popular de Cata-

lunya, volum I, fascicle I).
63. t s el cas, per exemple, de les versions de la cans6 El pastoret trameses per

Verdaguer quan la impressi6 del volum ja era avangada (vegeu nota de Mila a la

pag. 44 del Romancerillo).
64. Jaume Collell el 31 d'octubre de 1872 escrivia a Mila anunciant- li la tramesa
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venia preparant de tants anys. Ja he indicat que amb aquella darrera etapa

coincideixen les primeres estades de moss6n Cinto a les comarques

pirinenques.

En el prdleg del Romancerillo, l'autor den referir-se principalment

a Verdaguer quan diu que, entre els antics que li havien comunicat poesies

populars, es comptava amas de tin renombrado vate)) ; sorpr6n tin xic, peril,

de no trobar-lo explicitament anomenat quan, unes ratlles m6s avail, s'in-

dica quins foren els principals collaboradors. Les aportacions d'alguns

dels mencionats s6n, en efecte, inferiors a la del cantor de l'Atlantida ;

tal volta, pero, el motiu d'6sser citats fou, en alguns casos, el fet d'haver

enviat, a m6s de Iletres de cannons, textos folklorics d'altra mena i cartes

amb noticies i comentaris sobre temes que interessaven al collector.

Tamb6 sabem que Maria Aguil6 aprofita, en el sen Romancer popular

de la terra catalana, bon nombre de lletres populars recollides pel seu gran

amic i admirador mossen Cinto. Tan sols en el volum primer - finic

publicat"S - insereix set cannons de les quals indica que algtma de les

versions tingudes en compte li fou facilitada per aq'uest (nftms. 52, 54, 55,

56, 57, 58, 91). D''altra banda, Valeri Serra ens informa" que entre els

papers d'Aguil6 as'han trobat cansons populars que Verdaguer li remetia

de Riudeperes estant)) ; i Busquets i Punset din" que la co1-lecci6 canno-

nfstica d'aquell s'enriquf amb l'aportaci6 del tresor popular que el nostre

poeta havia heretat de la seva mare. L'examen dels materials que avui

posseeix l'Obra del Cannoner Popular de Catalunya - aixd 6s, la immensa

majoria de les transcripcions de cannons populars aplegades pel gran col-

lector mallorquf - permetria sens dubte de comprovar aquestes assevera-

cions i, possiblement, d'ampliar la llista dels materials folklorics verdague-

rians registrats en el present estudi ; malgrat el men interes a dur-lo a

terme, aixd no ha estat possible, per rah de les actuals circumstancies.

Quant a la part dels papers d'Aguil6 que ha passat a poder men, sols hi

he trobat quatre transcripcions de Verdaguer : tres d'autografes d'aquest

(nfims. 33 B, 5o B, 116), i una de parcial, copiada per Aguil6 (num. 43)."

d'una cans6 asturiana aque tal vegada li fara a V. pena, puix segons me digu6
Mossen Cinto, recull ara romannos de totes les provincies d'Espanyaa (Epistolari
Milk, I, 186). its probable, per tant, que tamb6 el nostre poeta facilit6s ja aleshores
materials a AMA.

65. Cancons Jeudals cavalleresgiues (Barcelona 1893).
66. Biografia, P.
67. Dins Particle publicat per aJoventutn, abans citat.
68. A torna-jornals, Aguii6 degu6 posar m6s d'un cop a disposici6 del nostre

poeta el seu arxiu de literatura popular. D'una carta tramesa per aquest a jaume
Collell l'any 1870 (Carteig historich, Vic 1929, pag. 21), es dedueix que havia demanat
a Aguil6 noticies sobre una cans6 que utilitz^ com a font de la Balada de Mallorca, in-
serida a L'Atldntida. En el Canig6, 2oz, reprodueix en nota una can96 de fallaires
recollida per Aguil6 a Caldes de Bof.
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XI

NOTICIA PARTICULARITZADA DE LES TRANSCRIPCIONS

En el segiient capbreu segueixo la mateixa ordenaci6 de les cannons

adoptada per Mila en el Rolnancerillo cataldn. Les que no tenen eorres-
pondencia en aquesta collecci6 es troben al final (nums. 98 i segiients),

ordenades segons criteri semblant. No es al hoc que li pertoca la cann6

ntm. Ito, de la qual sols he tingut esment a darrera hora.

Quan Verdaguer d6na tun titol a la cann6, ho faig constar. Quan no

en posa cap, tradueixo el titol adoptat en el Romancerillo, tret de quan

desdiu excessivament del contingut de la versi6 de Verdaguer ; en aquests

casos, adopto l'emprat en Cansons de la terra, o be un de nou que em

sembla escaient.

A continuaci6 del titol dono entre cometes el primer o els primers

versos de la versi6 transcrita per Verdaguer.

Les indicacions cronologiques sobre el caracter de 1'escriptura, es

basen en la comparacio amb autdgrafs verdaguerians datats. No cal dir

que tan sols les puc donar com a aproximades.

Quan no indico res respecte a la relaci6 de les versions de Verdaguer

amb les corresponents del Romanccrillo, s'enten que en divergeixen lleuge-

rament - quart a l'estil o a details no essencials -; en canvi, quan els

son del tot identiques, o radicalnnent distintes, ho faig constar.

Em serveixo de majuscules de rod6 per a distingir les diverses versions

d'una mateixa cann6 descrites en el segiient capbreu ; i de majuscules de

cursiva per a distingir versions doluades per Mila en el Romanccrillo.

En citar pagines de la llibreta Cansons populars (veg. supra, pAg. 104),

segueixo la numeraci6 que en realitat els correspon, no la parcial posada

per Mila.

Empro les segiients abreviatures :

Bibl. Cat. = Biblioteca de Catalunya.
Bibl. Mz. Pelayo = Biblioteca Menendez Pelavo, de Santander.
Cansons de la terra = FRANCESC PELAGi BRIZ, Cannons de la terra, 5 vol.

(Barcelona 1866-77).
MASPONS, AAEC = [FRANCESC MASPONS i LABR6S], Aptech de cansons po-

pulars catalanas, ^aAnuari de I'Associacio d'Excursions Catalanab,

any 1882.

Misc. folkl. = Misceldnea Jolkl6rica, Barcelona, 18S7 («Biblioteea Popular
de l'Associaci6 d'Excursions Catalana., vol. IV).

Observaciones = MANUEL MILA i FONTANALS, Observaciones sobre la poesia
popular, con muestras de romances catalanes inEditos (Barcelona 1853).
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Observations = FRANCFSC PUJOL i JOAN PUNTI, prev.: Observations,

apendixs i notes al .Romancerillo cataldn., de Manuel Mila i Fon-

tanels (Barcelona 1926) (.Materials* de 1'Obra del Canconer Popular

de Catalunya, vol I, fasc. I).

Romancer = MARIA AGUILU, Romancer popular de la terra catalana, I

(Cantons feudals cavalleresques) (Barcelona 1893).

Romancerillo = MANUEL MIr,A I PONTANAIS, Romanccrillo eataldn (Barc(2-

lona 1882).
VIDAL, Cans. Ross. Cerd. = PERE VIDAL, Cansoner catald de Rossello y de

Cerdanya, fast. iv (Cansons popu.lars) (Perpinya, s. d.).

1. L' A n u n c i a c i 6.- Versio facilitada a Mila, que aquest copia en l'exem-

plar anotat del Romanccrillo, al costat del text impres del nfim. 2, tot

indicant que Verdaguer la recolli a la Plana de Vic.

2. A legria de cant Jose p. - A) «Si sen wan dos a Betlhem, I Joseph y la

sua Esposa.n Bi•bl. Cat., ins. 1463. I'1ec de quatre pagines, de 2o5 x

134 mnt., que tamb6 cont6 el num. ,15 A. Lietra de cap a la segona meitat

del decenni 1871-80 o de comensaments del segiient. Mile, en 1'exemplar

anotat del Romancerillo, copia aquesta versio, tot indicant que Verdaguer

la recolli a Prats de Mollo. - 13) Versio tamb6 copiada per Mils en l'e-

xemplar esmentat, on consigna que Verdaguer la recolli a la Plana de

Vic. - Observaciones, 129 ; Cansons de la terra, III, 235 ; Romance-

rillo, nfim. 7.

3. Els Reis d'Orient. - %No es nat en palaus (printer vers d'una de

les cares del full ; pero pot no esser el primer del text). Bibl. Cat.,

ms. 1464. Escrita al dors de la carta - un full de 156 x ruo mm. - de

Jobep Molist a un tal Bonaventura, datada a Folgueroles el 22 octubre 1864.

Text molt confus, escrit amb Ilapis i mig esborrat. Romancerillo, nfi-

mero 8 C.

4. H e r o d e s . -- Versio facilitada a Mila, que aquest publica al Romance-

ryllo coin a versio B del num. 10 ; a l'exemplar anotat fa constar que

havia estat recollida per Verdaguer a la Plana de Vic.

5. Magdalena. - A) .Ma germana Magdalena.* Bibl. Cat., ms. 1463,

carpeta 26. Plec de quatre planes de 213 x 156 mm., que tamb6 cont6 els

nti111s. 23, 99 1 loo. Lletra de cap a primers anys del decenni 1881-90.

Mile posa en aquest plec la indicacio .Plana de VichD, i en 1'exemplar

anotat del Romancerillo, num. 12, fa constar, al costat de dos versos co-

piats en llapis, que aquesta versio fou recollida a la dita comarca per

Verdaguer. - B) Versio reproduda a Romancerillo, num. 12 D. En

1'exemplar anotat Ii 6s assignada la mateixa procedencia que a A. ---

Divergeixen forsa d'aquestes versions transcrites pet nostre poeta les

publicades a «La Veu del Montserrat., 22 juliol 1885 (per Mn. JOAN SE-

GURA), i a Misc. folkl., 120.

6. La Passi6 (I). -- A) «Portal de Betlem I es portal ditxos.v Versio escrita

per Mila en 1'exemplar anotat del Romancerillo, al costat del text del

num. 13, tot indicant per procedencia : .V[eddaguer]. Plana [de Vic]*.
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B) Bibl. Cat., ms. 1463, carpeta,l5. Full de quatre pagines de 207 x 1128 mm.,

que tamb6 cont6 dues poesies castellanes de tenia nadalenc. Lletra del

decenni 18Sr-9o. Solament hi ha els darrers versos d'aquesta can96.

- Comp. nfims. 7 i 25.

7. La Passi6 (II) (tftol posat per Verdaguer). - A) .Un divino vull canta

de Jesus y de Maria. N Bibl. Cat., ins. 1.464. Full de 15o x 98 mm., que

tamb6 cont6 el num. S9. Lletra de cap a 1865-66. Verdaguer n'esmenta

uns versos en Particle L'ermita del Mont, datat el 14484 (Excursions y

viatges, 187). - B) ecUn divino vull cantar I del bon Deu, alabat siga..

Bibl. Cat., ms. 370, llibreta Cansons populars, 32. Lletra de darrers

anys del decenni 1871-8o. Text forca m6s complet que el d'A. - Ro-

mancerillo, n1im. 14. Comp. mims. 6 i 25.

8. El castig. - Mila, en 1'exemplar anotat del Romancerillo, fa constar

que Verdaguer havia recollit a la Plana de Vic aquesta Canso (num. 18 A

d'aquella coliceci6).

9. La intercessi6 de la Verge. - En 1'exemplar anotat del Romance-

rillo, Mila escriu KV[erdaguer]. Plana [de Vic]p, entre el text d'a-

questa cant6 i el de la segii.ent (ntim. io). No put dir amb certesa a

quina d'ambdues correspon aquesta indicacio de procedencia ; F. Pujot,

i J. PUNTI, Observations, 40, la refereixen a la primera.

10. Assistencia de la Marc de Deu. - A) cN eran tres pastoret[s] ^

quen guardaban la ranlada.n Bibl. Cat., ms. 1464. Full de 144 x 112 mm.

Lletra de cap a 1864-65. Amb notables variants, la primera meitat cor-
respon al num. 21 A del Romancerillo, i la segona a la versio eomple-
mentAria escrita per Mila a l'exemplar anotat d'aquesta obra. (Vegeu
num. 9, sobre la possible indicacio de procedencia.) - B) .Hont anau
Mare de Den, I 11ont anau tan apressada.A En el mateix full que
cont6 A. Lletra semblant a A. - Cansons de la terra, IV, 209; Roman-
cerillo, num. 21 A (text molt semblant) ; MASPONS, AAEC, 493 (La Mare
de Deu) ; VIDAL, Cans. Ross. Cerd., 43 (La Mare de Deu).

11. Sant Magi. - Verdaguer posa com a lema de la seva poesia La Font

del Miracle (publicada al volum del certamen de «La Misteriosa, del 1877,
pag. Si, d'on passa a la primera edieio dels Idilis y cants mistichs, i
posteriorment al volum Montserrat de les .Obres completes) dos versos
d'aquesta canto, en la qual s'inspira la primera part d'aquella. Aquests
versos figuren a la versio B del num. 23 del Romancerillo.

12. Santa Q u i t P r i a. - Versio facilitada a Mila, que la copia en 1'exemplar
anotat del Romancerillo, al costat del text impres del nfim. 25, tot indi-
cant que Verdaguer la reeoilI a la Plana de Vic.

13. Sant Isidro (titol posat per Verdaguer). - .Sant Isidro s es nudrit
dins la vila de Madrid.% Bibl. Cat., ms. 37o, llibreta Caissons popu-
lars, 35. Lletra de darrers anys del decenni 1871-80. Mila es refereix
probablement a aquesta versio en els segiients mots, que escriu a 1'e-
xemplar anotat del Romancerillo, al costat del text impres del num. 27,
versio A, : .Hay otra de V[erdaguer.] Prats de Mo116•. Les versions
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I VERDAGUER, COLLECTOR DC CANCONS POPULARS 21

publicades per Mild, coin tamb6 la inserida en Cansons de la terra, III,

101, son forsa disti,ntes.

14. E l p o b r e . - aSi n hi havia un pobret, I un pobret de Jesucrist. s

Bibl. Cat., ms. 370, llibreta Cansons populars, 4. Lletra de darrers anys

del decenni 1871-8o. Romancerillo, num. 35F ; text identic. En l'exem-

plar anotat d'aquesta obra, MilA assenyala coin a procedencia aV[erda-

guer], Prats de Mollos.

15. E l pastoret. - A) aAy si n era un pastoret I d alla hont la Verge

habita.s Bibl. Cat., ms. 1463, carpeta 26. P1ec de quatre pagines, de

205 x 134 mm., que tambe conte el num. 2. Lletra de la segona meitat

del decenni 1871-8o o de comensaments del seguent. Damunt el text,

Mils eserivf aPrat[s] de Mollos. Cansons de la terra, V, 9 (La Verge del

Coral) ; Romancerillo, num. 36 H. - B) &Vila de Pra[t]s de Mollo, I be

n es gran la teva ditxa.s Bibl. Cat., ms. 370, llibreta Canisons popu-

Lars, 9. Lletra de darrers anys del decenni 1871-8o. Romancerillo,

num. 36 E. - C i D) En 1'cxemplar anotat del Romancerillo, Mild

consigna la procedencia verdagueriana de les seves versions F i G

(ultra la de E i la de H, que ja he citat). Per a F anota : aV[erdaguer.]

Plana de Vichs ; per a G : aV[erdaguer.] Vallespir.s Al costat del

text G copia, d'una nota tranlesa per Verdaguer, la segiient noticia :

Joan Vidal, aplegador de la Verge dei Coral, me digue aqueix romans,

que ell havia apres en un pergami de 1565, que robaren fa pochs anys en la

capella. 4 juliol 188o. Verdaguer.s

16. La tortoreta (tftol posat per Verdaguer). - a.Si n eran tres matalots,

son vinguts de 1 inglaterra.s Bibl. Cat., ms. 370, llibreta Cansons po-

pulars, 31. Lletra de darrers anys del decenni x871-8o. Romancerillo

num. 41 ; text identic. En 1'exemplar anotat d'aquesta obra consta

corn a ,procedencia : aVerd[aguer]. Prats de Mollos ; iudicacio que F. Pu-

JOL i J. PUNT!, Observations, 16, refereixen solament a dos versos que ells

donen coin a versio nova, peril que, en realitat, son simplement oblidats

en el text impres ; per tant, l'atribucio a Verdaguer deu correspondre

a tota la versi6, a la qual, altrament, no es assenyalada cap altra proce-

dencia. A remarcar la substitucio que fa Verdaguer dels mots tortugueta,

tortuga, que per confusio de-u6 dictar-li el subjecte, per tortoreta, tor-

tora ; Mila dona aquells coin a variants.

17. La Redempci6. -•- En 1'exemplar anotat del Romancerillo, al costat
de la versio - molt incompleta - d'aquesta canto (num. 42 d'aquella

colleccio), Mild consigns que havia estat recollida a la Plana de Vic pen

nostre poeta.

18. A la C o n c e p c i 6 (tftol posat per Verdaguer).- iPastoreta galana,

reyna de terra y cel.s Al primer full del quadernet de transcriptions

fetes a Montgrony i a Castellar de N'Hug l'agost de 1875 (vegeu pag. 104).

Lletra d'aquesta epoca. Damunt el text, Mila escrivi un slot que seulbla

dir aValless (=Vallespir), peril 1'esborra, i mes avail posy : aMongrony

(home [ ?] de Castell[ar] de Nuchs. A 1'exemplar anotat del Roman-
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cerillo, Mila copia aquesta versio al costat del text impres del nuns. 43 '1

(La Divina Pastora), i escriu : .Semi artfstica. V[erdaguer.] Castellar

de Nucli .

19. S ti p l i c a . - Versi6 comunicada a Mila, que aquest transcri a en 1'exem-

plar anotat del Romancerillo, al costat del text ilnpres del 116111. 49, tot

indicant que havia estat recollida a la Plana de Vic pee nostre poeta.

20. El judici. - Versio comunicada a Mila, que la inclogue en el Roman-

cerillo, num. 50. En 1'exemplar anotat fa constar que Verdaguer la re-

collf a la Plana de Vic, i posa aquesta nota (no transcrita per F. 1'trjol,

i J. PUNTf en Observacions) : .E'mpieza separado, con milluscula, des-

pu6s de un vacfo. Crefa [Verdaguer] que faltaba algo, o dudaba de psi

era otras.

21. Les dotze paraules. - .Sofa n era una [verge (?)], I va part ell

Betletn.n Bibl. Cat., ms. 1463, carpeta 26. Plec de sis pagines de 213x

156 nlm., que tambe conte el num. 97. Lletra de primers anys del

decenni 1481-90. Romancerillo, num. 52 ; text molt senlblaut, tret de

no tenir, coin aquest, un respds casteila i de no haver-Iii dialectisink's

vallespirenes.

22. Dubte de Sant Josep. - .Sant Joseph ve de defora.. Al quart full

del quadernet de transcripcions fetes a Montgrony i Castellar de N'I-Iug

1'agost de 1878 (vegen pag. 104). Lletra d'aquelta epoca. Son del mateix

assumpte els Hunts. 4, 55, 56 i 57 del Romancerillo. I,a present versio de

Verdaguer es diferent de totes aquestes ; la menys dissemblant Os 55 B.

Comp. tambe, Cansons de la terra, III, •227 (Ennig de sant Joseph).

A 1'exemplar anotat del Romancerillo, Mila en copia un fragment al

costat del text impres del n6m. 5.5 A, i indica que Verdaguer la recollf

a Castellar de N'Hug. - A aquesta canso es refereix Verdaguer en nna

carta i.ndatada al seu cosi Narcis Verdaguer i Callfs (sera publicada en

el nostre Epistolari de Verdaguer) ; hi din que hauria volgut enviar-la-hi,

peril, no tenint-la a ma, li copia el text del num. 4 del Romancerillo.

S'hi refereix tambe, i n'esmenta uns versos, en Dietari d'un pelegri a

Terra Santa, 145.

23. L'establia. -'.Van a un pobiet si is acullirian.. En ci inateix full

que conte els nduls. 99 i 1oo ; a tots Tres es coma el titol Nadal, posat pct

collector. Milo copia la major part d'aqucsta versio en l'exernplar anotat

del Romancerillo, al costat del text impres del num. 58 (El Nacimiento).

24. La Marc de Diu de la Gleva. - Versio comunicada a Mila, quc

aquest copia en 1'exemplar anotat del Romancerillo, al costat del text

impres del num. 63, tot indicant que Verdaguer l'havia recollida a Vinyo-

les d',Orfs (per tant, durant els anys 1S71-74). F. Pujoi, i J. PGNTi 110

esmenten aquesta atribucio, i si en canvi, indegudament, la de La Verge

gloriosa, que en el Romancerillo precedeix immediatamcnt aquesta.

25. Divino de la Passi6. - A i B) Dues versions comunicades a Mila,

que aquest transcriu en 1'exemplar anotat del Romancerillo, al costat

del text impres del num. 71 d'aquesta collectio, tot indicant que son
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(cuasi semiartisticasa i que Verdaguer recoil Puna a,Castellar de N'Hug

(de primer havia escrit (Montgrony.) i l'altra a la Plana de Vic.

Comp. nums. 6 i 7.

26. El comae Arnau. - (Per haont haven passat.)p Bibl. Cat., ms. 1464.

Full de 154 x 105 mm., que tamb6 cont6 el num. 87. Lletra de cap

a 1865-66. Observations, 136 ; Cansons de la terra, I, 53 ; Romancerillo,

num. 78. La versio de Verdaguer es forsa m6s curta que les d'aquests

reculls. Sobre l'interes del nostre poeta per la llegenda del comte Arnan,

vegeu m46s amunt, pag. 103.

27. Lo rey de Fran sa (titol posat per Verdaguer). - ($'n parti lo rey de

Fransa.)) Bibl. Cat., ms. 1464. Full de 147 x 103 mm. Lletra anterior

a la de la majoria de les transcriptions verdaguerianes de cannons popu-

lars ; sembla de cap als anys 186o-62. Obser-eaciones, 142 (La prisi6n

del rey de Francia) ; Calisc•ns de la terra, IV, 161 (La pres6 del rey de

Fransa) ; Romancerillo, num. So (Prisi6a del r. d. F.). En l'ex,em-

plar anotat d'aquesta darrera colleccio s'indica cowl a procedencia de ]a

versio B : (Verd[aguer. Plana de] Vichn. - A la Bibl. Mz. Pelayo,

carpeta de materials ordenats del Romancerillo, hi ha una copia, auto-

grafa de Mila, d'aquesta transcripcici de Verdaguer ; 1'encapsala la ma-

teixa indicaci6 de procedencia que en 1'exemplar anotat, i va seguida

dels segiients mots : (Es literal? No's recorda si va varia alguna coca.

No lo creer. Mila, doncs, es volgu6 informar de si Verdaguer havia

retocat el text primitiu, i el poeta li respongu6 que no ho creia.

28. E l s s e g a d o r s .- A) (Catalunya, Catalunya, I Catalunya rica y plena..

Bibl. Cat., ins. 1464. l'lec de quatre planes de 153 x 109 mm., que tambc

cont6 el num. 62. Lletra de cap a 1863-64. Al costat del text d'aquesta

versio, Verdaguer transcrivi posteriorment - amb Iletra de finals d'a-

quell decenni, o del seguent - el text de B, iprocurant d'encarar els versos

referents a uns mateixos fets i ometent els de B comuns amb A. - B),eDit-

xosa C[atalunya,] I qui t ha vista rica y plena* (supleixo en vista d 'A).

Bibl. Cat., ins. 1463, carpeta 26. P1ec de quatre planes de 133 x S5 mn1.

Lletra molt enrevessada, de finals del deceni 1861-70, o posterior. Text

confus, amb diverses llacu.nes. - Romancerillo, num. 81 (La Guerra de

los Segadores) ; a 1'exemplar anotat, Mila esmenta Verdaguer cons a col-

lector de les versions A i B del text impres. A la Bibl. Mz. Pelayo,

carpeta de materials ordenats del Romancerillo, he trobat una copia de

les versions de Verdaguer, feta per Mila, encapcalada amb el nom d'aqucll.

A remarcar l'interes del nostre poeta per aquesta canso historico-patridti-

ca, que mes endavant ell contribuiria a fer adoptar com a himne

nacional.

29. La jove g,uerirera. - A) (Una canso buy canta, I no hi ha molt que

ses dictada I de una minyona que hi ha, I que a prop del mar ses criada.p

Bibl. Cat., ms. 1464. Full de 1152 X 105 mm. Lletra de cap a 1864-65.

Romancerillo, num. 83 (text forsa semblant ; les poques variants que

ofereix el de Verdaguer milloren aquell). - B) Bibl. Mz. Pelayo, carpeta
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de materials ordenats del Romancerillo• C6pia d'A feta acuradament
per Verdaguer vers darreries del decenni 1861-70, a judicar per la lletra.
Al dors hi ha la segona transcripci6 del num. 32. - A 1'exemplar anotat
del Romancerillo, una 4(V• sembla indicar la procedencia verdagueriana
del text d'aquesta cauco. F. PUJOL i J. PUNTi, Observacions, 34, suposen
- a parer men, erroniament - que aquesta inicial es refereix a la canso
Bach de Roda, que precedeix aquesta en el Romancerillo.

30. E l s e t g e de Roses. - eAy noyas del Rossello., Bibl. Cat., ms. 1463.
Full de paper blavos, de 210 x 132 nlm., semblant als que contenen diversos
esborranys verdaguerians escrits pels volts del 1878 ; tambe cont6 la
canso num. 96. Lletra de cap a mitjaus del decenni 1871-8o. Damunt el
text Mila eserivi cVallespir.. Romancerillo, num. 88 H, de la qual
versio, en 1'exemplar anotat es consigna que fou recollida pel nostre
poeta al Vallespir.

31. Els segadors de Tdrrega.- cAl dia cinch de juny eram.c Bibl. Cat.,
ms. 1464. Full de 1143 x 94 mm., que tambe conte el num. 114.
Lletra de cap a 1564-65. Romancerillo, num. 99; text identic. A 1'exem-
plar anotat d'aquesta colleccio l'autor consigna la procedencia ver-
dagueriana.

32. E l Jove v o l u n t ar i.- A) *Una canso vull cantar, I no hi ha molt que
cis dictada, I treta d'un ininyo lleuger.• Bihl. Cat., ms. 1464. Full de

153 x 105 mm. Lletra de cap a 1865-66. Romancerillo, num. 102 B ; text
identic, tret de l'acabament, que possiblement es trobava en un full
perdut. Mila, en 1'exemplar anotat, assenyala la procedencia verdague-
riana. - B) Bihl. Mz. Velayo, carpeta de materials ordenats del Roman-
cerillo. Copia d'A, feta acuradament per Verdaguer. Lletra de cap als
darrers anys del decenni 1861-70. Al marge, Mila escriu : cEs suple-
mento? No lo crees ; degue, doncs, preguntar a mossen Cinto si aquell
text complementava un altre - potser el de la canso num. 29, que es
trobava en el mateix full ; potser l'altre d'aquest num. 32 -. Tamb6
a la Bibl. Mz. Pelayo, dins la mateixa carpeta, he vist una copia que
Mila f6u d'alguna de les transcripcions verdaguerianes que acabo d'es-
mentar. Al costat del text posa, entre altres, les seguents indicacions
cVerdaguer, (Plana de Viche, clndependenciav (aquesta darrera vol dir
que la canso es refereix a un fet de les guerres napoleoniques).

33. Serrallonga (tftol posat per Verdaguer). - A) Joan Sala s diu per nom.
Bibl. Cat., ms. 1464. Full de quatre planes, de 157 x 1oS mnl., que tambe
conte el num. 9o. Lletra de cap a 1563-64. Cansons de la terra, III, 179 ;
Romancerillo, num. 107. La versio de Verdaguer es completament dis-
tinta de la de Briz ; en canvi, en bona part concorda amb la del Roman-
cerillo. Posteriorment Verdaguer escrivi al marge del full una serie de
variants, que donen un text identic al publicat per Mila. En l'exemplar
anotat del Romancerillo, aquest consigna la procedencia verdagueriana de
les seves versions A i B. - B) Entre els papers de Maria Aguilo actual-
ment en poder meu, hi ha una nova transcripcio, en un full allargas-
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sat, de 315 x ioo mm., feta per Verdaguer damunt A, aprofitant les va-
riants esmentades. Lletra de cap a darreries del decenni 1861-70.

34. Els Barbers. - eLa ciutat de Barcelona, I ho que noble ciutat es.1
Bib]. Cat., ms. 1464. Full de 200 x 145 min. Lletra de cap a 1865-67.
Romancerillo, niim. Io8.

35. E n T o c a s s o n.- .Cuan jo n era petitet, I cuan dormia no ploraba.l
Bibl. Cat., ms. 1464. Full de 153 x III mm. Lletra de cap a 11864-65.
Romancerillo, Hinz. 11o ; text identic. A 1'exemplar anotat, Mila indica
que aquesta versio li fou comunicada per Verdaguer. A la Bibl. Mz. Pe-
layo, carpeta de materials ordenats del Romancerillo, he vist una copia
feta per Mila, on tambe consta el nom de Verdaguer cons a collector.

36. L' h e r e u de la f o r c a. - •Cuant j o n era petitet, I la mare men gober-
naba.l Bibl. Cat., ms. 1464. Full de 156x 113 mm. Lletra de cap
a 1864-65. Cansons de la terra, In, i91 ; Romancerillo, num. 112 B,
de la qual versio Mild. esmenta la procedericia verdagueriana en el seu
exemplar anotat.

37. Francisco. - En l'exemplar anotat del Romancerillo, al costat del text
impres de la versio A11 del num. 115, Mile fa referencia a una versio que
li havia estat comunicada pel nostre poeta, i que no insereix : wotra
may incompleta de V[erdaguer]. Vallespir.l

38. El Serraller. - IcUna canso vull cantar, I no hi ha molt que s es
dictada, I treta de dotse minyons.l Bibl. Cat., ms. 1464. Escrita en nn
full restat en blanc, de 204x'149 mm., de la carta de Francesc Masferrer
a Verdaguer, de r8 mars 1865; tambe s'hi troba el num. 94. Nomes
hi ha els primers versos. Lletra de cap a 1865-67. Cansons de la
terra, IDI, 87 ; Romancerillo, num. Ir7.

39. B a c a i n a . - Versio facilitada a Mila, que aquest copia en 1'exemplar
anotat del Romancerillo, al costat del text impres del uum. 126, tot
indicant que havia estat recollida pel nostre poeta a EPrats de Llussl, es
a dir, de Llusanes ; pero es possible que aquest nom sigui escrit errd-
niament, en hoc de Mollo.

40. Barcel8 . - .Barcelo, inglaterra., Bibt. Cat., ins. 1464. Full de 155
x zo8 Him., que tambe porta el text, molt confus, d'una o dues cannons
que no he identificat. Lletra de cap a 1864-65. Romancerillo, Hain. 130 ;
la versio de Verdaguer es mes llarga. Al niarge, en Lletra grossa, hi ha
el mot .Contrapasl.

41. Matiners (titol posat per Verdaguer). - •Una cans6 us vull cantar,
no hi ha molt que s es dictada, I treta n es dels Matiners.l Bibl. Cat.,
ins. 1463. Plec de 4 pagines de 205 x'I3o mm., que tambe conte els
hums. 85, 88, 115. Lletra de la primera meitat del decenni 1881-9o. Ro-
niancerillo, ndm. 134 (Sublevados de 1847) ; text identic. En 1'exemplar
anotat per Mila es llegeix : (V(erdaguer]. Prats de Mollol.

42. El testament d'un pres. - A) (Fadrinets, ara que us vaga, J si no
ho feu, ja ho fare yo.1 Bibl. Cat., ms. 1464. Full de 150x105 mm.
Lletra de cap a 1864-65. Romancerillo, num. 135, especialment ver-
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sions B i C. Els primers versos son els mateixos que els del num. 9S

(Las quintas) de la dita colleccio. - B) Versio comunicada a Mila, que

aquest •publica en Romancerillo, num. 135 C, tot indicant, a 1'exemplar

anotat, que havia estat recollida per Verdaguer.

43. Expedicio a Lla1Eca. - aAl desavuyt d agost eram.n Bibl. Cat.,

ms. 340, llibreta Caissons populars, 37. Lletra de darrers anys del de-

cenni 1871-So. Verdagucr anota que la seva transcripcio es incornpleta

i que no havia entes alguns passatges. Romancerillo, alum. 137, quc

en d6na nomes uns fragments ; en l'exemplar anotat consta coin a pro-

cedencia : aV[erdaguer.] Prats de Mollon. Entre els papers d'Aguilo

he trobat una copia que aquest feu dels primers versos de la cans(), amb

la indica66 : aLa Presta. Rossello frances. R[vd.] Cinto Vcr[dagner])).

44. La Revolucio francesa. - Mila en dona uns pocs versos en Roman-

cerillo, num. 137 (bis), i en I'exernplar anotat escriu : aUna de las

vers. fran[cesas] [aix6 es, de la 1QCatalunya francesa"]. Verdagucr)).

45. La nina de l'Em-porda. - allna cansoneta nova I ... oireu canta

... ]as mi•nyonas bunicas I del fondo del Alnpurda.)) Bibl. Cat., ins. 1464.

Full mutilat. Lletra de cap a 1864-65. Cansons de la terra, IV, 167

(versio molt diferent) ; Romancerillo, num. 16o.

46. Contra e l s e s p a n y o t s. - eViva, viva Espanya. n Bibl. Cat., ms. 370,

llibreta Cansons populars, 24. Lletra de darrers anys del decenni 1871-8o.

Romancerillo, num. 174, On es donada pateialment.

47. G u e r r e s de F r a n s a. - aFadrins, ab paciencia, I som hats dintre d un

temps.)) Bibl. Cat., ins. 370, llibreta Cansons populars, 17. Lletra de

darrers anys del decenni 'i87i-80. Romaniceri-11a, num. 175, que sols la

insereix fragmentariamen t ; en 1'exemplar anotat, AIM escriu : aV[erda-

guer.] Prats de Mollo..

48. Contra els cristins de Prats. - .Vila de Prats impia.n Bibl. Cat.,

,ms. 1464. Full de 143 x 95 mrn. Lletra de cap a 1864-66. Es refereix a

Pets de la primera carlinada. Els darrers versos contenen cl nom de

l'autor : aPere Masana, fill de Marlesn. En Romancerillo, num. 185

(Contra Vila de Prats), Homes se'n dona el primer vers.

49. L' E s c ri b e t a (tftol posat per Verdaguer). - aPetita I han casada 1 1 Es-

cribeta joliu.)) Bibl. Cat., ms. 370, Ilibreta Cansons populars, 39. Lletra

de darrers anus del decenni 1871-So. Romancerillo, num. 205 ii

(La esposa rescatada); text identic. En ]'exemplar anotat d'aquesta

obra consta corn a procedencia : aV[erdaguer.] Prats de MOIl6n. En ver-

sions un xic diferents es troba en Observaciones, ioS ; en Cansons ide la

terra, III, 65 (L'Escribana), i en Romancer d'AGU11.6, 181 (Lo Comte

pelegri). Agnilo esmenta, entre les versions aprofitades, la que Ver-

daguer havia transcrit a ala Presta del Vallespir)).

56. Ends del cant. - A) aLa mare sempre mu deya clue cantes una

Canso.)) Bibl. Cat., ins. 1464. Full de 140 x 102 rum., quc tanibe coute

el num. 11o. Lletra de cap a 18%4-65. - B) Ends del cant (titol posat

per Verdaguer). uS'en estava D. Francisco I a dintre dc la preso.n
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Papers procedents de Maria Aguilo. Lletra de cap a primeries del decen-

ni 189i^i9oo. Verdaguer acompanya el text amb aquesta nota : (Sen-

tfrem aquesta canso, fa vint anys, en un camp de blat d'una masia de

Riudeperes, cantada per una colla d'herbejadores. D. Manuel Mils la

transcriu en la ultima edicio de son Romancerillo cataldn, p'g. 165, ab lo

titol de El poder del canto, m'es eu sa versio faltau los darrers versos,

que son de gran bellesa, y de gayre be tots los altres n'oferim una variant

notable eu aquesta, que ns agrairan nostres lectors.s Aquesta versio i

la nota foren publicades - la nota amb les initials J. V.*, i amb algun

retoc ortografic - a «La Veu de Catalunya» el 8 de novembre de 1891.

- Observations, 116. (El poder del canto) ; Cansons de la terra, V. 75

Romancerillo, num. 207 (El p. d. c.).

51. Els presos. - •A la v[ila] de L[leyda] ... I ni ha 33 p[resos].. Copia de

Mila, conservada a ]a 13ibl. Mz. Pelayo, carpeta de materials ordenats del

Romancerillo. Al margc superior del full, Mila escriu : cVerdaguer.

Plana de Vich.n Observacioncs, 111 (Los prcsos de Lerida) ; Cansons

de la terra, 1, iS9 (Los presos de Lleyda); Romancerillo, num. 209; MAS-

PONS, AAEC, ,499 (Los presos de Lleyda) ; VIDAL, Cans. Ross. Cerd., 29 ;

Acui1.6, Romancer, 58 (La canf6 dels presoncrs).

52. E l testament de N 'Amelia . - Versib recollida per Verdaguer a Fol-

gueroles i couuinicada a Aguilo, segons aquest fa constar en Roman-

cer, 146. Correspon a Romancerillo, num. 220.

53. E l c a. r b o n e r.- Mila atribucix a Verdaguer, en l'exemplar anotat del

RoPita ricerillo, la procedencia de la versio B d'aquesta canto (num. 226

de In seva colleccio).

54. La v i u d a h i p d c r i t a. - Versio recollida per Verdaguer a Folgueroles i

comunicada a Aguilo, el qual l'esmenta en Romancer, 284 (Metzinera

descarada). Correspon a Romancerillo, num. 231.

55. La noble porquerola. - A) .Lo rey na fetas f[eer] cridas.s Bibl. Cat.,

mS. 1464. Full de 157 x 109 mm. Lletra de cap a IS64-65. Observacio-

nes, 119 (La vuelta dc D. Guillermo) ; Caissons de la terra, I, 173 (La

porqueyrola); Romancerillo, num. 234 (La noble porquera); AGUIL6,

Romancer, 265 (La gentil porauerola). La versi6 de Verdaguer, distinta

de totes aquestes, to la notable particularitat que els darrers mots dels

versos no prenen la terminacio francesa 9 •(tampoc no la prenen els textos

donats per Agui16, pero es possible que aquest e19, modifiques). -

B) En 1'exemplar anotat del Romancerillo, Mila indica que la versio Ll

del text impress Ii fou conlunicada per Verdaguer, i que aquest 1'havia

recollida al Vallespir. Aquesta versio porta els finals estrafets en -9.

AGUI1.6, loc. cit., sembla alludir-la en la meneio que fa d'una versio

anotada per Verdaguer al Vallespir.

56. D o it a Isabel . - Versib recollida per Verdaguer a Folgueroles i comuni-

cada a Aguilo, segons aquest consigna en Romancer, 130 (Dona Elisabeth

o La gelosia d'una revna). Correspon a Romancerillo, num. 253.

57. L'adtiltera castigada. - La versi6 G del num. 254 del Romancerillo
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fou recollida per Verdaguer al Vallespir, segons Mila indica en l'exem-
plar anotat.

58. La muller perversa . - Versio recollida a Fol...ueroles i comunicada a

Aguilb, segons aquest fa constar en Romancer, 226. Correspon a Ro-

mancerillo, num. 255, i a Cansons de la terra, II, 16 ( La rnala muller).

59. El segador i la princesa. - .Si neran tres segadors.n Bibl. Cat.,

ins. 1463. En cl mateix plec que cis nums. 104, 105 i 109. Lletra sent-

blant. Recollida al Vallespir. Caissons de la terra, III, 7i (La lilla del

rey); versio forca distinta. Romancerillo, num. 263 B (Los segadores).

60. Melchor y Laurencia. - «Muralla sobre muralla.n Bibl. Cat., Ins. 1464.

Full de 1,98 x 111 mm. Lletra de cap a IS64-65. En castella. Roman-

cerillo, num. 27,5, on se'n d6na an resum.

61. El ra p te d'Isabe 1. -eCuatrefadrinets, I cuatrecamaradas .e Bibl. Cat.,

ms. 1464. Full de 147 x 110 mm. Lletra de cap a IS63-65. Romance-

rillo, num. 284 (Nina veleidosa) ; la versi6 menys divergent 6s A.

62. Burla d'una donzella . - KLa plana de Vich I ni ha una donzella.2

Bibl. Cat., ms. 1464. Full de 153 x Io9 mm ., que tanlb& cont6 el num. 28 A.
Lletra de cap a 1863-65. Correspon parcialment als ndms. 289 (Habili-

dades de sobra) i 290 (La burladora) del Romancerillo, i al text inserit

en Cansons de la terra, V, 158, sota el titol L'hort d'En Falguera.
63. Els dallaires . -- aSi n eran dos dallaires.b Bibl. Cat., ms. 1464.

Full de 152 x 104 mm. Lletra de cap a 1862-64. Cansons do la terra, III,
99; Romancerillo, nitro. 295 (la versio m6s semblant 6s C) ; Boscli DE
LA TRINXERIA, Costums que's perden, dins Misc. folkl., 17.

64. El Canig6. - «Montanyes regaladas I son les de Canig6.a Bibl. Cat.,
ms. 370, llibreta Cansons populars, 41. Lletra de darrers anys del de-
cenni 1871-8o. Romancerillo, num. 303 C (text identic) ; VIDAL, Cans.
Ross. Ccrd., I (Montanyas regaladas). En 1'exelnplar anotat del Ro-
mnancerillo , Mila indica que el nostre poeta recollf aquest text a Prats
de Mo116.

65. Plors i consoil. - Una ntatinada fresca J cullint rosas y flors.1
Bibl. Cat., ms. 370, Ilibreta Cansons populars, 14. Lletra de darrers
anys del decenni 1871-8o. Romancerillo, num. 305 D ; text identic. En
1'exemplar anotat , Mila escriu : •V[erdaguer]. Prats de Moll6s.

66. Els dos f estejadors . - «Una can[soneta nova I be la sentireu cantar],

treta n es d una mi nyona I que es filly de 1 Ampurda.. Bibl. Cat.,

ms. 1464. Full de 147 x IOI mm., que tamb6 cont6 el num. 71. Lletra

de cap a 1864-66. Romancerillo, nun1. 320 (Compensaci6n) ; text molt

semblant.

67. Muntanyes de Canig6. - A) aMontanvas de Canigo I son frescas y
regaladas.n Bibl. Cat., ms. 1404. Full de 161 x 122 mm. Lletra de
cap a 1865-66. La primera meitat correspon al comencament de la canto
del mateix titol iuserida en Observaciones, 1,59 ; Cansons de la terra, III,
2o1 ; Romancerillo , num. 341 ; VIDAL, Cans. Ross. Cerd., 5 (Muntanyes
de Canig6). La segona, a uns fragments del nAm. 359 de Romancerillo
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(Deseos no santos). En realitat, son dues cannons diferents. - B) •jo

m hi es estat set anys.» Manquen el comengament i altres versos, que

Verdaguer supleix per punts suspensius. Bibl. Cat., ins. 370, llibreta

Cansons populars, 16. Lietra de darrers anus del decenni 1871-8o. Aff

a la versio B de l'esmentat numero del Romancerillo ; Mila en fa allusio

a continuacio del text d'aquesta. Tambe to versos comuns amb el

num. 356 del Romancerillo (El criminal). C) Versio copiada per Mila a

1'exemplar anotat del Romancerillo. No estic cert, pero, de la seva proce-

dencia verdagueriana ; F. PUJOI, i J. PUNri, Observations, 40, ]a donen

com a segura. Possiblement es refereixen a aquesta versio els mots

segiients, posats per Mila al costat del seu text : •Esta adicion sin duda

es de Verdaguer,.

68. L'espigolera de Camprodon. - A) Las ninas de Cambrodon I tenen

molta anonlenada.. Fons procedent de Maria Aguilo, avui en poder

men. Full de 157 x111 mm. Lletra de cap al 1865. Cansons de la

terra, V, 183 (Las novas de Cainprodon) ; Romancerillo, num. 346 (El

robo de moragas). - 13) Verdaguer esmenta alguns passatges d'aquesta

canso en una llibreta de notes referents a una excursio que feu durant

l'estiu del 1883. Aquests passatges presenten lleugeres divergencies

amb els corresponents d'A i de les versions inserides a les collections

suara citades. - Es una de les cannons populars que platen mes a Ver-

daguer (vegeu mes amunt, (pag. 92).

69. La nina i el soldat. - Una canso buy canta I no hi ha molt que ses

dictada I d una aninyona que hi ha, I que nes filla d u.n notari.. Bibl. Cat.,

ms. 1464. Full de 152 x 105 mm. Lletra dels volts del 1865. Roman-

cerillo, nun1. 348 (De^pedida) ; text molt semblant.

70. C o n s t d n c i a. - Mila, en 1'exemplar anotat del Romancerillo, fa constar

que Verdaguer havia recollit a la Plana de Vic la versio B (o la C, segons

F. PUJOL i J. PUNTI, Observations, 40) d'aquesta canso (num. 361 del

Romancerillo).

71. R e t o r it del in e s t r e. - «A tres Aortas de ma dreta. i Bibl. Cat., ms. 1464.

Full de 147 x 101 rum., que tambe conte el ,num. 66. Lletra de cap

a 1864-66. Cansons de la terra, IV, 215 (Lo mestre) ; Romancerillo,

num. 367 B. En 1'exemplar anotat d'aquesta colleccio s'indica que Ver-

daguer recollf aquesta canto a la Plana de Vic. A la Bibl. Mz. Pelayo,

carpeta de materials no classificats del Romancerillo, n'he vist una copia

feta per Mils, on se li assenyala la mateixa procedencia.

72. L'estudiant de Vick (tftol posat per Verdaguer). - A) alln estudiant

de Vich.a Bibl. Cat., ms. 1464. Full de 153 x 105 mm., que tambe conto

el num. 83. I,letra de cap a 1864-66. - •B) Una canso vull cantar, I una

canso molt polida I d an estudiant de Vich., Bibl. Cat., ms. 370, llibreta

Cansons populars, 34. Lletra de darrers anys del decenni 1871-80.

Mila copia aquesta versio en 1'exemplar anotat del Romancerillo, on fa

constar que Verdaguer l'havia recollida a Prats de Mollo. - Observacio-

nes, 161 ; Cansons de la terra, IV, 51 ; Romancerillo, num. 375 ; MASPONS,
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AAEC, 464 (La viudeta). La que men s'acosta a la versio A es la de

Cansons de la terra.
73. El capita. - KUna canso vull canter, I una Canso molt bonica, I d una

minyona que hi ha, I per none see din Caterina.» Ilibl. Cat., ms. 1464.

Full de 152 xa07 min. Verdaguer escriu aquesta canto i Demanda (nfi-

mero 74) a continuacio Puna de 1'altra, coin si fossin una de sola. Lletra

de cap a IS64-66. Romancerillo, num. 376 ; text gairebc identie. En

l'exemplar anotat llegim els mots aVerdaguer. Viclie.

74. D e m a n d a . - ^(O serena de la mar, I ara que la gen reposa., En el

inateix full del num. 73, a continuacio immediata d'aquest, coin si fossin

una cola eanso. Romancerillo, num. 383 ; text gairebe identic. \'he

vist una copia de Miles a la Bibl. Mz. Pelayo, entre els materials no

classificats de la dita colleccio ; l'encapcala el nom de Verdaguer.

75. A d a d a a Sant C ug a t . - aA vint y cinch de maig coulenso.. Bib]. Cat.,

ms. 1464. Full de 154 x 105 mm. Lletra de cap a IS64-65. Observa-

ciones, 16q (Caiici6n de viage) ; Romancerillo, num. 388. Versio molt

distinta.

76. Teresa. - aPrincipi de senniana men poso a festejar.» C6pia de Miles

conservada a la Bibl. Mz. Pelavo, entre els materials no classificats del

Romancerillo. Hi consta coin a procedencia : •Verdaguer. Plana de
Vich.. La primera meitat correspon al num. 393 del Romancerillo (Falla
de palabra), i la segona al final de la versio C del nilm. 302 (El galdn

Poco a/ortunado) ; en l'exernplar anotat, al costat del text impres del
nuns. '393, Miles torna a indicar la procedencia esmentada.

77. L'amant del rabada. - aUna canso vull canter I d una minyona que
Ili ha I que n festeja un Tabada, I rabada de Talaixa.» Bibl. Cat.,
ms. 370, Ilibreta Cansons populars, 42. Lletra de darrers anys del de-
cenni 1871-8o. Romancerillo, ntim. 420, on es donen nom6 els primers
versos ; a 1'exemplar anotat s'indica que Verdaguer recollf la lletra a
Prats de Mo116.

78. Los pastors (tftol posat per Verdaguer). - a Alli a la plana d Urgell I
si n hi havia tin majoral.n Bibl. 'Cat., ms. 370, Ilibreta Carisons popu-
lars, 38. Lletra de darrers anys del decenni 1871-So. Romancerillo,
num. 421 (El mayoral), on Homes se'n donen alguns versos. En 1'e-
xcmplar anotat d'aquesta obra, Miles escriu : aV[erdaguer.] Prats
de Mo116».

79. Mort d'un caporal. - Una canso vull cauta, ( no hi ha molt que
ses dictada I de tres joves que ni ha, dell Martirs alli en la plassa.p
Bibl. Cat., ms. 1464. Full de 152 x 110 mm. Lletra de cap a 1865-66.
Romancerillo, num. 436; la versio de Verdaguer es mes completa.
A 1'exemplar anotat d'aquesta obra Miles consigna que el text Ii havia
cstat facilitat per Verdaguer.

80. La noia i el traginer. - aUn dilhms al deniati.» Bibl. Cat., ms. 1464.
Full de 147 x 100 tem. Lletra de cap a 1864-65. Romancerillo, nfiin. 443
(Mala crianza), on nomes se'n donen fragments. Te connexions amb
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la lletra de La criada burleta, publicada per BERTRAN i BROS, Cansons,

y follies, 133.
81. La n o i a de R i b e s.- a De Ripoll varem sortir, 1 4 som de camarades. s

Al segon full del quadernet de transcripcions fetes a 1llontgrony i Cas-

tellar de N'Hug l'agost de 1878 (vegeu psg. 1o4). Damunt el text Mils

anota el mot •'Montgronys (de primer havia posat .Goms, aix6 es,

Gombren). Se'n donen fragments en Romancerillo, nuns. 450 (Buen

partido) ; l'allusi6 a 1'hereu Torra de Riu es comuna amb la can96 Ventu-

reta (Romancerillo, nuns. 353). A 1'exemplar anotat consta com a pro-

cedencia : eV[erdaguer] Montgranys,

82. Al•legoria. - •Un dia estava molt trista I pentinant ma caballera.s

Bibl. Cat., ms. 370, Ilibreta Cansons populars, 42. Lletra de darrers

anys del deeenni 1871-8o. Romancerillo, num. 480 (se'n dbna tan sols

el comencament) ; en l'exentplar anotat, Miler coneigna que Verdaguer

recolli aquesta can96 a I'rats de Moll6.

83. Elogi d'una donzella. - Una cansoneta nova I jo boldria dicta,

treta d una minyona I que no vull anolnena.s Bibl. Cat., ms. 1464.

Full de 153 x 105 mm., que tambe conte el num. 72. Text forca confus.

Lletra molt incorrecta, de cap a 1864-65. Se'n donen fragments en

Romancerillo, ndu1. 493 (Canci6n descriptiva de persona).

84. Les criades. - Mils insereix en el Romancerillo, niim. 499, els primers

versos d'aquesta can96, la lletra de la qual, segons consta en l'exemplar

anotat, fou recollida a Prats de Mo116 per Verdaguer.

85. Avis. - «Margarida, to vull avisa.s Bibl. Cat., ms. 1463. P1ec de quatre

planes de 205 x 130 mm., que tambe conte els nunls. 41, 88 i 115. Lletra

de darrers anys del decenni 1871-8o. Romancerillo, num. Soo ; en 1'exem-

plar d'aquest rkeull anotat per Miler es llegeix •V[erdaguer], Prats

de Moll6s.

86. El ruc. - Semblen referir-se al num. 522 del Romancerillo (El burro) els
segiients snots que Miler escritt en I'exemplar anotat d'aquesta obra :
.Semejante Verdaguer. Plana de Vichs. F. PUJOL i J. PuNTf no consignen
aquesta nota.

87. Comiat del quintal. - r.Voleu saber, ninetas, I qui es lo men galan.
Bibl. Cat., ms. 1464 ; full de 154 x 105 mm., que tambe conte el num. 26.
Lletra de cap a 1865-66. Romancerillo, num. 526 (Didlogo) ; la versi6

de Verdaguer es 1n^es completa.

88. L'Elionor. - .Bon dia, Elianor, aci vinch per vus dire.s Bibl. Cat.,
ins. 1463. P1ec de quatre planes de 205,X'130 mm., que tambe conte els

"Ams. 41, Si i 115. Lletra dels darrers anys del decenni 1871-So. FEI,IP DR
SALETA la recollf tam:be a Prats de Moll6 en 1873 i la publics a (La Re-
naixensas el io desembre d'aqnell any,lot fent constar que n'havia sentit
diverses versions ; la que en dbna es mss completa que la de Verdaguer.
MII,A, Romancerillo, num. 527 (Otro didlogoj, es limiter a transcriure'n
una estrofa, presa d'una versi6 distinta de la del nostre poeta ; d'aquesta
din que era .rosellonesa, traditional, pero impress desde largo tiempo, y
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es sin duda la version originals ; en l'exemplar anotat escriu : dmpresa.

V[erdaguer ], Prats de Mo116..

89. La sagala . - . Cuant era petita I guardaba is jayous .» Bibl. Cat.,

"Is. 1464. Full de 150 x 9S mm., que tambe Conte el num . 7. Lletra de

cap a 15644 - 66. Ronwncerillo , nani. 544 B ; text forsa semblant.

90. E l p a s t o r e t. - «Cuant a montanya baig ser. 1 Bibl. Cat., ms . 1464.

Full de quatre planes de 157 x 108 mm., que tambe Conte el 11611. 33.

Lletra de cap a 1863 -64. Observaciones , 159 ; Caissons de la terra , 11, 65

Romancerillo , num. 545.
91. La filla del rei fiances . - Versio recollida per Verdaguer a Folgue-

roles i comunicada a Aguilo, segons aquest fa constar en Romancer, I, 34.

Correspon a Romancerillo , num. 551.

92. La Pinta . - Versio comunicada a Mils, que la publica al Romancerillo,

num. 552, amb la indicacio rV[erdaguer .] Vallespir..

93. La noia de Mora - dcUna Canso novella I cantan vos la dire , I treta

d'una minyona , I filla de Mora ne.a Bibl. Cat., ms. 1464 . Full de 152 x

104 mm. Lletra de cap a 1864-66. A l marge, una acotacio de Mila, que no

lie sabut interpretar . Romancerillo , num. 554. Caissons de la terra, V, 249,

insereix , sota el tftol L'aymia del traginer, una versio molt dilerent.

94. La noia que no troba promes . - aUna n hi ha I al pla de Uirona.•

Bib]. Cat., ms . 1464. Al dors de la carta de F. Masferrer a Verdaguer,

de 1S mars 1565 ; taulbe hi ha cl num. 38. Lletra de cap a 1865-66.

Romancerillo , num. 557 (La tiffa del Alnpurddf)i ) ; la versio de Verda-

guer es mes completa.

95. Capa nova. - • Caminem, caminem , I passarean la nontanya .• Bibl. Cat.,

ms. 1463. Plec de quatre pagines de 214 x 134 mm., que taumbe Conte e]

num. 98 i cinc corrandes . Lletra i procedencia semblants . Romance-

rillo, num . 559 ; text identic. A 1'exemplar anotat d'aquesta obra, Mild

fa constar que Verdaguer la recolli a Prats de Mo116.

96. La carta . - *Si n hi havia tres ninetas. . Bibl. Cat., ms . 1463. Full

de paper blavos, de 210 x 132 1rm., semblant als que contenen diversos es-

borranys verdaguerians escrits entorn de l'any 1578 ; tambe hi ha el

"Al". 30. Lletra de mitjans del deceniii 1S71-So . Den convenir - li la in-

dicacio de hoc d'origen que Mild posy en el num. 3 0. Caissons de la

terra, III , 135 (La ploma de perdiu); Romancerillo , num. 564. I>n

I'exe.mplar anotat d'aquesta colleccio s'assenyala coil a procedcncia

(V[erdaguer ]. Vallespir•.

97. Les dotze hores de l'amor . - Una Canso vull cantar I de vostra

gentil minyona .• Bibl. Cat ., ms. 1463. floc de quatre pagines, de

213 x 156 num ., -que tambe Conte el num. 21. Lletra de primers anys

del decenni 1581-9o. Text bastant defectuos . Assumpte i forma sem-

blants als del num. 571 del Romancerillo ( Las horas), sense que hi hagi,

pero, cap vers coma a ambdues versions.

98. Caibs6 de Nadal (titol posat per Verdaguer). - iDavall d'una penya I

n ha nat lo Jesuset .» Bibl. Cat ., ms. 1463. Full de quatre pagines de
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d anar, I gtie n Marsal ens hi demana.' Bibl. Cat., ms. 370, carpeta 20.

Full de 214 x 128 inns. Lletra de primers anys del decenni 1891-igoo.

S'hi reconta un fet d'armes esdevingut a Ceret durant una de les carli-

nades ; el protagonista Marsal es anomenat .lo millor carlf d Espanyar.

El text sembla incomplet. Verdaguer anota : .Me la dirt Francis[c]o

Treyte, Hermits de la Glevab.

107. La nbonja de Toledo. - .A.b vostrc ajuda y favof, I sacratissima

Maria.* Bib]. Cat., ins. 1464. hull de 157 x r07 mm. Lletra de cap

a iS64-65. En castella, amb riots catalans solters. Relacio do Les aven-

tures d'una monja quc surt del convent, i d'uns desafiaments a (Inc

aquelles donen lloc.

108. El segador de Valldaura. - En un escrit i•nedit que he citat mOs

amunt (psg. 92) que suposo tie cap als anys 1567-68, Verdagter, des-

pres de fer 1'elogi de la poesia popular, rctreu i glossa tins passatges

d'aquesta calico, que no es pot identificar amb cap de Les inserides en

els reculls de Mils i de I3riz, pero que to connexions amb algunes d'clles,

particularment amb el utim. 351 (Me)itiras) del Romancerillo ; tainbe en

presenta amb la quc rota -el titol d'EI scgador publica SEBASTIA FARNIiS

en cLo Pensament Catalss, -16 desembre 1900.

109. La geiitil bergera. - .Una canso vull cantar I d'una gentil bergera.a

En el mateix plec de paper que els ncums. 59, 104 i 1o5 ; Lletra semblant

a la d'aquests. Nomes hi ha el coiuencament. Recollida al Vallespir.

Nombrosos dialectismes.

110. La nina d.'Organya. - A) eUna cans6 vull canta, I no hi ha nwl

que s es dictada, d una minyona que hi ha, I que n es filla de Ordenya.n

Bibl. Cat., ins. 1463, carpeta 22. Full de 140 x 102 min., que tanibe contc

el num. 50. Eletra de cap a 1863-64. - 13) «A quatre de juliol I -canso

nova ses dictada de una minyona que hi ha, I que n es filla d Urganya.))

I3ibl. Cat., ins. 370, ilibreta Cansons populars, 23. Lletra tic darrers

anys del decenni 1871-So. Ambdues versions, tret del comensament,

son molt difereuts.

111. El soldat de Vilassar. - aUn dia anant a sopa, I la vaix encontra

sola, anan a l'aigua.' Bibl. Cat., ms. 1464. El full es esquinsat ; bona

part del text es perduda. Lletra de cap a 1863-64.

112. - la vila de Prades I galans ninas hi ha.. Bihl. Cat., ms. 1464. Full

de 151 xcio6 min., que tambe conte el num. 113. Sots hi ha escrits els

printers versos. Lletra de cap a 1862-63. ^ Correspon al titol Les ninas

de Prades esmentat en la balada incdita que titulo Rosa galana, escrita

per Verdaguer abans dell vint anys ?

113. - «A ]a vila de Sant Pere I sa tractat tin casament .' Bib]. Cat., ms. 1464.

Full de 151 x 1o6 mm., que tambe conte el num. 112. Probablement

incompleta. Lletra de cap a 1862-63.

114. - .Li ha escrit una carta I que anava de festeig.e Bi.bl. Cat., ms. 1464.

Full de 143 x 94 mm., que tambe conte els u{nls. 31 i 117. Probablement

incompleta. Lletra de cap a 1864-65.
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115. - cPare , cruel sou vos per mix , cLas cadenas del tribunalx , cL amor a la
noblesax : les estrofes que comencen amb aquests versos es troben a
la mateixa plans que Conte els nfims. 85 i 88. Barrejades amb el text
d'aquests , no sabria decidir si en formen part o si corresponen a una o
diverses composicions distintes (vegeu els niimeros esmentats).

116. E l s balls de C a r n e s t o l t e s . - cLas Carnestoltas han arribat . x Entre
els papers de Maria Aguilo, actualment en mon poder. Plee de quatre
planes (bona part en blanc) de 211 x 152 mm. Lletra de finals del
decenni 1871-8o o de primers anys del seguent. Consells sobre la manera
de ballar.

117. Bon dia y bon hora, bon vespre, Jaumet.x Bibl. Cat., ms. 1464. Full
de quatre pagines de 145 x 95 mm., que tambe Conte un fragment
d'una altra can96 i un en prosa, que no he identificat. dncompleta ; al
final hi ha punts suspensius. Text un xic confl s. Satfriea.

118. - (Si n tenia un cam de mill.x Al darner full del quadernet de transcrip-
cions fetes a Montgrony i Castellar de N'Hug 1'agost de 1878 (vegeu
pag. 16). Lletra d'aquell temps. A cada estrofa surt un animal o una
cosa que es menja o destrueix 1'animai o la cosa de 1'estrofa anterior.

119. La cadella i la tuturutella . -'cUn dia passava pel pla de Bertran.a
Bibl. Cat., ms. 1464. Full de 145 x 96 mm. Lletra de cap a 1864-65.
S'hi juga amb la repetici6 de frases ; per a obtenir una restituci6, cal
procurar-se successivament molter coses. Text incomplet ; el collector
marca la llacuna amb punts suspensius.

120. Sant Nicolau . - Bibl. Cat ., ms. 1463. Al dors d'una convoca-
toria a una sessi6 de l'Acadenlia de Bones Lletres de Barcelona, adrenada
a Verdaguer el 4 de desembre de 19or. Lletra dels darrers temps del
poeta. Aquest anota : cSe canta a Vilafranca.x

Barcelona.

JOSEP MARIA DE CASACUBERTA

ADDENDA A LA NOTA 5 1. - Enllestit el present estudi, he identificat la segona i
la tercera poesies esmentades en aquesta nota, amb les publicades a (La Renaixensax,
respectivament , per CELESTE BARALLAT Cl 15 setembre 1879 , amb el tftol La Roussillon-
naise, i per FELIP DE SALETA el to desembre 1873, amb el tftol La tia. Del que diuen
aquests dos autors es despren que aquestes composicions havien esdevingut lletres de
cannons forna popularitzades a les nostres comarques d'enlla de 1 'Albera , i que, per
tant, b8 hauria pogut moss8n Cinto haver-les sentit cantar pel poble a l'Alt Vallespir
en 1879 0 188o , i, tot i coneixent-ne els noms dels autors, haver-les considerat can-
cons populars , com les altres que transcrivf a la mateixa llibreta . Llur popularit-
zaci6, assenyalada per Barallat i per Saleta , 8s confirmada per les notables dife-
rencies entre els textos que ells en publiquen i els recollits per Verdaguer.

ADDENDA A LA NOTA 59. - Notem que el poeta rosselloni s P. Courtais empra repe-
tidament la forma corrantas en el seu treball Corrantas rossellonesas , inserit al vo-
lum dels Jocs Florals de Barcelona del 1884.
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