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Introducció

El desembre de 1932, sota el pseudònim de «Follet», Anton 
Busquets i Punset va publicar al número 279 de la manresana Revista 
Ilustrada Jorba, que ell mateix dirigia, un article titulat «Francisco 
Casas y Amigó».2 Es tracta d’un text, entre ditiràmbic i autobio-
gràfi c, en què l’autor evoca la seva relació i afi nitat amb la fi gura i 
l’obra d’aquest poeta, nascut el 1859 i mort prematurament el 1887. 
Busquets reivindica Casas com un membre avançat i destacat de les 
joves generacions que, a fi nals del segle XIX, van seguir el mestratge 
dels patriarques de la Renaixença, de Marià Aguiló i Jacint Verdaguer 
especialment. I, conseqüentment, el presenta com un model literari 
al qual s’haurà de tornar un cop «haya pasado el loco empuje de las 
innovaciones atrevidas que no responden ni pueden responder al 
carácter de nuestra raza». 

Així, doncs, l’article constitueix una bona mostra de la contun-
dència amb què Anton Busquets i Punset (1876-1934) va defensar 
fi ns a la seva mort els protagonistes, les institucions i els ideals de 
la Renaixença.3  Però allò que el fa més interessant són les notícies 

1. Aquest article s’insereix en les tasques del projecte d’investigació FFI2008-
04830/FILO, fi nançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, que es porten a 
terme a la Universitat de Vic.

2. Revista Ilustrada Jorba, any XXIV, núm. 279 (desembre de 1932), p. 289-
291. Vegeu la reproducció d’aquest article a l’apartat c) dels textos.

3. Vegeu Narcís FIGUERAS i CAPDEVILA. «Anton Busquets i Punset i la lite-
ratura catalana: la  persistència de la Renaixença fi ns als anys 30». Quaderns de la 
Selva, núm. 18 (Centre d’Estudis Selvatans, 2006), p. 21-30.
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que l’autor hi dóna sobre els inicis de la seva relació amb Verdaguer. 
Explica que, quan estudiava a Vic, va tenir ocasió de conèixer-lo per-
sonalment l’any 1893, en «el comienzo de la tragedia verdagueriana», 
a la Biblioteca Episcopal. I que, posteriorment, el va visitar diverses 
vegades al Santuari de la Gleva, on li va mostrar els seus primers 
assaigs poètics. 

En el marc d’aquests contactes Busquets va rebre del poeta «el 
regalo de un libro de poesías, que no era otro que el de Francisco 
Casas y Amigó». Es tractava del volum pòstum titulat Poesíes d’en 
Francisco Casas y Amigó, publicat el 1888 per la Tipografi a Catòlica, 
amb un pròleg de Marià Aguiló i un apèndix amb poemes d’home-
natge signats per diversos autors, entre els quals Jacint Verdaguer. 
Busquets detalla que, a la pàgina 230 de l’exemplar amb què va ser 
obsequiat, hi fi gura una esmena autògrafa del poeta, que afecta una 
estrofa del seu poema, la qual és reproduïda en un requadre, «en gra-
bado directo».4 El llibre, a més, anava acompanyat d’una breu carta 
de Verdaguer que Busquets transcriu literalment dins el seu article. 
De manera franca i directa, l’autor de Canigó li comunica que no li 
ha acabat de fer el pes «el tomb que doneu als vostres cants d’ocell 
novençà encara». Per aquest motiu li ofereix com a present el volum 
que conté les poesies de Casas, per tal que en prengui exemple i li 
serveixi de «breviari en els esplais poètics».  

Aquesta carta de Verdaguer, datada l’agost de 1893 al Santuari 
de la Gleva, ha passat desapercebuda fi ns avui. No ha estat recollida 
a l’Epistolari de Jacint Verdaguer a cura de J.  M. de Casacuberta i 
J. Torrent i Fàbregas, ni tampoc, que sapiguem, ha estat donada a 

4. Es tracta de la poesia titulada «En la mort d’en Francisco Casas i Amigó», 
una primera versió de la qual havia estat publicada a La Veu del Montserrat del 
6 d’agost de 1887, arran de la mort de Casas, esdevinguda el 2 d’agost d’aquell 
any. L’esmena manuscrita a què es refereix Busquets afecta la penúltima estro-
fa, i consisteix a substituir l’adjectiu «vera», aplicat a atzavara, per «austera».  
Cal dir que aquest canvi no apareix en la versió de la poesia que Verdaguer va 
incloure a Pàtria (1888), el text de la qual coincideix totalment amb el que fi gura 
a l’apèndix del volum pòstum de les poesies de Casas, publicat el mateix any per 
la Tipografi a Catòlica. Tot fa pensar, doncs, que es tracta d’una variant posteri-
or, que fi ns ara no ha pogut ser tinguda en compte en cap edició del text. Sobre 
aquesta poesia, vegeu el comentari i les notes de Ramon PINYOL i TORRENTS 
en la seva edició de Jacint VERDAGUER. Pàtria. Vic: Eumo Editorial / Societat 
Verdaguer, 2002, p. 159-162 i 431-432.   
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conèixer en cap altra publicació.5 Es tracta de la primera mostra de 
contacte epistolar entre Verdaguer i Busquets, que cal afegir a les 
cinc cartes ja publicades a l’epistolari compilat per Casacuberta i 
Torrent: tres de Busquets a Verdaguer, de 1897, 1900 i 1901, i dues 
de Verdaguer a Busquets, totes dues de 1902. 

Tot i la seva brevetat, la carta és interessant per dos motius. En 
primer lloc, pot servir per demostrar que el confl icte que trasbalsava 
Verdaguer no havia afectat gens les seves facultats literàries. El judici 
crític adreçat a un aprenent de poeta, expressat alhora amb claredat 
i delicadesa, en fóra una prova eloqüent.6 En segon lloc la carta 
aporta, juntament amb l’article de Busquets, informació de detall 
sobre les circumstàncies en què es va iniciar la relació entre aquests 
dos personatges. Una relació que s’intensifi caria al fi nal de la vida del 
poeta, i que tindria conseqüències literàries rellevants, com ara la col-
laboració de Verdaguer amb el grup de la revista Joventut, del qual 
Busquets formava part,7 i la intervenció d’aquest darrer en la pre-
paració de l’edició d’alguns dels últims llibres publicats en vida per 
Verdaguer, com Flors de Maria, o dels apareguts pòstumament, com 
el recull de poesies disperses titulat La mellor corona, que Busquets va 
confegir en col·laboració amb Lluís Carles Viada i Lluch.8

5. Així, doncs, no fi gura encara en el complet índex de la correspon-
dència verdagueriana realitzat per Laura Vilardell i revisat per M. Àngels 
Verdaguer, Epistolari Verdaguer. Índexs, que pot ser consultat al web de la 
Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic <http://www.
uvic.cat/node/402>, per a l’elaboració del qual s’han tingut en compte els onze 
volums de l’Epistolari de Jacint Verdaguer a cura de Josep M. de Casacuberta i 
Joan Torrent i Fàbregas (Barcelona: Barcino, 1959-1993), les cartes del Fons 
Verdaguer-Panadès, editat en CD per l’Arxiu Nacional de Catalunya (2002) i 
les cartes publicades de forma dispersa en revistes i diaris des dels anys vuitanta 
del segle XX. 

6. El primer recull poètic de Busquets, Lliroya, va ser publicat el 1895. Sobre 
el conjunt de la seva obra, vegeu Llorenç SOLDEVILA i BALART. «L’obra poètica 
d’Anton Busquets i Punset». Quaderns de la Selva, núm. 18 (Centre d’Estudis 
Selvatans, 2006), p. 15-20.

7. Vegeu l’estudi d’Imma FARRÉ i VILALTA. «Verdaguer i “Joventut”: histò-
ria d’una instrumentalització». Llengua & Literatura, núm. 14 (2003), p. 46-96, 
en què es destaca el paper de Busquets i Punset.

8. Vegeu Francesc CODINA i VALLS. «Estudi preliminar». Dins: Jacint 
VERDAGUER. Barcelona. Textos per a un llibre. Vic: Eumo Editorial / Societat 
Verdaguer, 2006, p. 71-75 i 102-112.
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S’ha de tenir present que tant Busquets com Viada van intervenir 
en la lluita per apropiar-se el llegat de Verdaguer que va tenir lloc al 
voltant del seu llit de mort, a Vil·la Joana de Vallvidrera, entre el 17 
de mes de maig, que hi fou traslladat, i el 10 de juny de 1902, data del 
traspàs. Tots dos van fer costat a la família natural, representada per 
Francisca Verdaguer, germana del poeta, enfront de la família adop-
tiva, encapçalada per Amparo Duran, fi lla de Deseada Martínez, i 
el seu marit Amadeu Guri. I tots dos van ser membres destacats de 
l’anomenat «grup de dretes» —on també fi gurava l’editor Francesc 
Matheu—, que s’oposava al grup anomenat d’esquerres, liderat per 
Ramon Turró i Joan Moles i Ormella. D’altra banda, Busquets i 
Viada fi guren entre els marmessors nomenats en el testament que 
Verdaguer va signar sota pressió el dia 3 de juny de 1902. Tanmateix, 
a la matinada del dia 10 de juny, poques hores abans de morir, el 
poeta va revocar i substituir aquest testament per un altre de favora-
ble al grup de Turró i de Moles.9   

Precisament, entre la documentació personal de Viada i Lluch 
dipositada a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, es conserven 
tres cartes que li va adreçar Anton Busquets i Punset entre el juny 
de 1932 i el juliol de 1934, que contenen algunes dades i observa-
cions interessants sobre la relació que tots dos van mantenir amb 
Verdaguer. Amb la darrera d’aquestes cartes, escrita poc abans de 
morir, datada  a Calders el 28 de juliol de 1934, Busquets va fer arri-
bar a Viada l’esmentat article sobre Casas i Amigó, juntament amb 
un text dictat a la seva fi lla Maria del Roser, en el qual explica, encara 
amb més detall, els inicis de la seva relació amb Verdaguer. Al fi nal 
d’aquest escrit, Busquets reivindica el paper positiu que ell i Viada 
van jugar en els darrers anys de vida del poeta, quan la majoria dels 
«seus vells amics i parents» l’havien abandonat, ja que la seva actuació 
va aconseguir contrarestar en part la infl uència de la família Duran i, 
d’aquesta manera, evitar «mals majors».10

9. Vegeu Josep PEREÑA. Els darrers dies de la vida de Jacint Verdaguer. 
Barcelona: Barcino, 1955. Reimprès el 1987.

10. Sobre l’actuació de Viada i de Busquets en l’etapa fi nal de la vida de 
Verdaguer, vegeu Francesc CODINA i VALLS. op. cit., p. 102-112.
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A continuació es publica:

A. La carta de Jacint Verdaguer a Anton Busquets (datada 
l’agost de 1893)

B. Tres cartes i un escrit d’Anton Busquets adreçats a Lluís 
Carles Viada

C. La reproducció de l’article de Busquets sobre Casas i Amigó 

Els textos A i B han estat transcrits literalment. Tanmateix, la 
carta de Verdaguer ha estat distribuïda en paràgrafs, d’acord amb les 
convencions del gènere epistolar.

Textos

A. Carta de Jacint Verdaguer a Anton Busquets11  

Jesús, Josep i Maria, sien nostra companyia.
Mon bon amic: 
En bona veritat no m’agrada prou el tom que doneu als vostres 

cants d’ocell novençà encara. Sou a l’edat de les anades i vingudes, i 
una bufada d’algun mal vent pot entelar aquesta ingenuïtat, frescor i 
cabal llenguatge amb què enfi leu els assaigs. Heus aquí un llibre que 
voldria fos el vostre breviari en els esplais poètics. Preneu-ne la bona 
voluntat amb què us el dóna el vostre affm. 

Jacinto Verdaguer, Prev., 
Santuari de La Gleva, Agost de 1893. 

11. Intercalada dins l’article signat per «Follet», pseudònim d’Anton Busquets 
i Punset, «Francisco Casas y Amigó». Revista Ilustrada Jorba, any XXIV, núm. 
279 (desembre de 1932), p. 291.
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B. Tres cartes i un escrit d’Anton Busquets adreçats 
a Lluís Carles Viada12

1
V/C. Calders – Per Sabadell

Sr. Don Lluis Carles Viada y Lluch
Barcelona
Carissim Viada: No podeu fi gurarvos l’alegria que vaig expe-

rimentar al llegir la vostra tarja de presentació del Sr. Martín! 
Procuraré, encara cóm no! fer tot lo que pugui per el millor éxit de 
la gestió.

En veure la vostra adreça’m fa pensar que se degué perdre mon 
llibre «Del meu viure rural» que us vaig enviar oportunament, lo 
mateix que’l de «Romeria Poetica» Homenatge de la nostra Colla de 
Romeus al Doctor Martí Genís. Digueum-ho si us plau.

No sé si veyéu la Revista Ilustrada Jorba. Envio paquet amb unes 
quantes per la Hormiga; si creièu oportú el cambi...13

Amb la Pepina Rubió i la Conxa de Sojo, al Miracle, ahont pas-
sèm els estius, us recordèm.

Tot vostre ben coral A. Busquets i Punset
18-VII-1932

2

Lluis Carles Viada i Lluc, carissim i vell amic: El Sr. Martín ja 
us dirà lo què priva el que no pugui obtenir directament l’éxit abso-
lut en l’afer del anunci de la Casa Jorba per a la vostra reviscolada 
«Ormiga».

Pel demes, cal que us digui com a El Miracle, en els nostres 
sojorns estivals us recordem amb la Pepina Rubio i la Conxa de Sojo. 

12. Procedeixen de l’Arxiu Històric de la Ciutat (Barcelona). «Documentació 
personal de Lluís Carles Viada i Lluch cedida per la seva vídua, Ramona Galtés», 
capsa 6, apartat en què es recullen documents i cartes d’Anton Busquets i Punset 
adreçades a Viada i Lluch.

13. Lluís Carles Viada i Lluch (1863 – 1938) va dirigir la revista La Hormiga 
de Oro de 1927 a 1936.
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Compteu si s’ha doblat el record, llegint l’obra del P. Monjas sobre 
el procés Verdaguer.14 Trovo que vos i jo hauriam de fer mes llum en 
lo que toca als darrers moments, no ben viscuts per Valeri Serra.15 Jo 
tinc molt d’ordenat.

No m’allargo mes, perque es un inconvenient tenir de dictar, 
malalt al llit. Tot vostre. Busquets

Calders. Per Sabadell 3 Novembre 1933

3

Sr. Dn. Lluis Carles Viada i Lluch –Barcelona
Volgudissim amich: Agraeixo molt la vostra visita, dolguent-me 

que em trovessiu al llit; d’altra manera hauriem allargat la xerrada, 
tot dinant, donant més peu al tema verdagueriá. No poguent cercar-
ho jo mateix, impossible trobar aquell treball que us deia.16 No em 
queda altre remei que dictar a la meva fi lla les dades més sortints de 
la meva amistat amb Mossen Cinto, pariona de la vostra, i sens dubte 
les mes íntimes que tingué.17

Pregant-vos saludeu en nom nostra a la vostra bona Esposa, 
reveu-los vos també amb el testimoni de lleal amistat del vostre 
devot que no us oblida Busquets.

P. O. la fi lla Maria del Roser
Caldérs 28-7-1934 

4

En plena adolescencia vaig presenciá les festes de la ignaguració 
de les obres de restauració del Monestir de Santa Maria de Ripoll, 

14. Es refereix a la primera edició de l’obra de Manuel MONJAS. Documentos 
inéditos acerca de Mosén Jacinto Verdaguer. Barcelona: Juventud, 1933.

15. Valeri SERRA I BOLDÚ és autor de Mossen Jacinto Verdaguer, recorts dels 
set anys darrers de sa vida (Bellpuig: Impremta R. Saladrigues, 1915) i de Biografi a 
de mossèn Jacinto Verdaguer (Barcelona: Associació Protectora de l’Ensenyança 
Catalana, 1924). 

16. Probablement es refereix al treball que sembla esmentat en la carta ante-
rior, en què havia dit que tenia «molt d’ordenat» sobre Verdaguer.

17. El fruit d’aquest dictat és el text número 4 que publiquem a continuació, 
el qual es troba entre les cartes de Busquets enviades a Viada i Lluch.
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ahont passava llargues temporades per ser el lloc nadiu de la meva 
mare. La fi gura del gran Verdaguer sorgí davant meu, fent costat 
amb la del Canonge Collell al gran bisbe Morgades, coronant-ho 
amb la lectura de Canigó que, junt amb l’Atlàntida i la Historia del 
Monestir tenia el meu oncle. La fi gura del capellà-poeta s’agegantá 
en la meva febrosa imaginació tant, que m’entrá la proija de versifi cá, 
atrevint-me a publicar alguns fruits incipiens de la meva primerenca 
cullita, i en 1895 donava al public el meu quadernet «Lliroia», del qual 
vaig captar opinions entre els escriptors que coneixia atrevint-me a 
fer-lo arribá fi ns a Verdaguer. Era a l’epoca dels meus estudis a Vich. 
La resposta del poeta fou per a mi un asperó que m’agulloná molt, 
sobretot la glosa que feia del titol com a fl or eucarística. Al cap de 
poc s’escampava l’inici de les lluites verdaguerianes amb la sospita de 
quelcom anormal.

De pas per la Gleva, ahont s’anava a retirar, pujá Mossen Cinto 
a les sales del museu acompanyat del Sr. Bisbe, aturant-se a la 
Biblioteca18 ahont jo em trobava amb la sola companyia del Doctor 
Prat, vellet bibliotecari.19 El poeta hi deixava alguns llibres, i fou ales-
hores que vaig acostar-m’hi saludant-lo en natural tremolor i amb la 
natural emoció. Va retreurem la meva primera intentona poetica, 
donant-me alguns consells i oferint-se’m a la Gleva ahont ben sovint 
el visitava. En l’article que us adjunto sobre en Casa i Amigó hi tro-
vareu quelcom relacionat amb aquelles visites.20

18. Segons Joan TORRENT i FÀBREGAS, Mossèn Cinto a la Gleva (Barcelona: 
Barcino, 1965, reimpressió de 1989, p. 22-30), després de ser convidat a marxar 
de la casa del Marquès de Comillas i de Barcelona, Verdaguer va residir dotze 
dies al palau episcopal de Vic, en una cambra propera a la Biblioteca Episcopal, 
que visitava sovint. S’hi estigué del 14 al 26 de maig de 1893, data en què es tras-
lladà al Santuari de la Gleva. 

19. La memòria ha jugat una mala passada a Anton Busquets, ja que Jaume 
Prat i Moles (1827 – 1892) va ser bibliotecari episcopal de Vic des de 1887 fi ns 
a la seva mort, que es va produir abans de l’estada de Verdaguer al palau epis-
copal. Vegeu Ignasi ROVIRÓ i ALEMANY. Diccionari de fi lòsofs, teòlegs i mestres 
del Seminari de Vic. Vic: Publicacions del Patronat d’Estudis Osonencs, 2000, 
p. 236-237.

20. Es tracta de l’article d’Anton Busquets i Punset, signat amb el pseu-
dònim de FOLLET, «Francisco Casas y Amigó», abans citat, que es reprodueix 
a continuació. Se’n conserva un retall juntament amb les cartes adreçades per 
Busquets a Viada i Lluch.
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Va prodigar-me molt d’afecte havent-me fet coneixer els goigs 
de Santa Maria de Ripoll, no publicats encara, i la soperva poesia La 
Creu de Catalunya ademés de fragments de Jesus Infant, que acabá 
allá en aquella saludable solitut.

En una de les tardes en que jo sovintejava les visites, i mentres em 
llegia la bonica rondalla L’herba dels pecats, que habia collit de llavis 
d’un infant, arribá una dona escopetada que mossen Pere el capellá-
custodi feu entrar amb certa prevensió.21 Fent ademant d’anar-me’n, 
mossen Cinto em retingué, no amb certa desconfi ança per part de la 
nou vinguda, quina s’atampará a les demostracions de Mossen Cinto, 
qui manifestá la confi ança que em tenia i que era bo que jo conegués 
els motius dels seus enemics.

La visitanta, que no era altra que Donya Deseada Martínez viuda 
de Durán,22 va guanyar-me pel seu cantó, tanta era la diplomacia 
desplegada.23

De les futures anades i vingudes de Verdaguer vaig esser casi tes-
timoni de totes col·laborador d’alguns fets, pero amb tota bona fe 
tinguí absoluta confi ança d’aquella familia, abusant mes d’una vega-
da, de la inexperiencia. Va ser també allá al pis de la Portaferrissa24 
ahont vaig tenir ocasió de mesurar el grau d’amistat i confi ança que 

21. Pere Roca i Ridorta era el capellà custodi del Santuari de la Gleva. Va 
deixar escrites unes notes sobre l’estada de Verdaguer, publicades per Valeri 
SERRA i BOLDÚ a la Biografi a de Mossèn Jacinto Verdaguer. Barcelona: Associació 
Protectora de l’Ensenyança Catalana, 1924, p. 154-173.

22. Segons Joan TORRENT i FÀBREGAS (op. cit., p. 121-127), Deseada 
Martínez, vídua de Duran, acompanyada de la seva fi lla gran, Amparo, va visitar 
diverses vegades Verdaguer al Santuari de la Gleva.

23. Durant els primers temps del confl icte que va enfrontar Verdaguer amb 
les autoritats eclesiàstiques, Busquets va considerar que la vídua de Duran, les 
seves fi lles i el seu fi ll constituïen una «bona família» que emparava el poeta 
perseguit, tal com ell mateix li va manifestar en una carta que li va enviar l’u de 
setembre de 1897, quan Verdaguer feia més de dos anys que, desobeint el bisbe 
de Vic, havia abandonat la Gleva i s’havia instal·lat a Barcelona al domicili de 
l’esmentada família. Vegeu Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. X. Barcelona: 
Barcino, 1987, p. 134-136.

24. Es refereix al pis de la família Duran-Martínez, on Verdaguer va residir 
entre la primavera de 1895 i l’estiu de 1896, quan, a causa del desnonament pro-
mogut pel propietari de l’habitatge, es veié forçat a traslladar-se, juntament amb 
els seus hostes, a un pis situat al carrer de Provença.
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us unia amb el poeta extensiu en aquella familia, seguint la de Don 
Pere Palau Gonzalez de Quijano,25 que no durá tant quedant casi 
sola la nostra per part dels elements de dreta o de bona fe. Y el que 
deieu vos, aquest altre dia: —Quan mossen Cinto devia deliverá ó 
resoldre deia: mireu de veureus amb en Busquets; i quan ho feia en 
mi, també deia: —Procureu veureus amb en Viada.

Es clar que tant vos com jo comprenguerem el mal fer d’aquella 
gent; pero volia fer el desentès i vigilar a fi  d’abitar mals majors que 
haurien esdevingut si haguessim abandonat en absolut al poeta, com 
varen fer els seus vells amics i parents. Sense nosaltres dos, quin 
altre caire haurien pres les coses! Tot lo demés ja ho sabeu tant ó 
mes que jo.

Nota: L’article sobre Casas i Amigó que us adjunto, conté quel-
com de la meva coneixença amb Mossen Cinto, i va ser reproduït en 
la última edició que la Tipografi a Católica del carrer del Pi a fet de 
les Poesies de Casas.26

25. El poeta Pere Palau i González de Quijano (1853 – 1928), amic de 
Verdaguer, és autor del pròleg del llibre pòstum Eucarístiques (1904).

26. Es refereix a la sisena edició de Poesies d’en Francisco Casas y Amigó. 
Barcelona: Librería y Tipografía Católica Pontifi cia, 1934.
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