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DOSSIER DE PREMSA 

 
 

• Primer aniversari de Verdaguer Edicions 
L’editorial va néixer el mes de setembre de 2013 i es va presentar en dia 13 en el marc de la 
Setmana del Llibre Català.   
 
Balanç del primer any 
S’han publicat 5 volums de l’Obra Completa en Edició Crítica (OCEC) en digital 

• Dos màrtirs de ma pàtria, o sia Llucià i Marcià 
• L’Atlàntida 
• Pàtria 
• Barcelona 
• Sant Francesc  

 
S’ha presentat el nou volum  en paper que inclou la descàrrega en digital 

• La Pomerola. Primavera  
       A cura de Ricard Torrents i M. Àngels Verdaguer 
L’edició ha tingut un gran ressò se n’han fet diverses presentacions i el volum de vendes és satisfactori. 
Ha donat peu a la reedició de l’espectacle La Pomerola, el poeta, interpretada per Anna Maluquer, veu i 
Natàlia Arroyo, Clarinet sota la direcció de Pep Paré.  
 
 

• Estrena de la col·lecció Univers 
Univers és una col·lecció que aplega temàtiques i noves aproximacions a 
l’obra de Jacint Verdaguer d’altres poetes, escriptors i intel·lectuals catalans contemporanis. 
 
La col·lecció respon a la voluntat d’oferir noves mirades sobre Verdaguer per demostrar que en ple segle 
XXI el poeta de Folgueroles encara interpel·la els seus lectors. 
El disseny de la coberta de la col·lecció és a cura de Perejaume  
 
Volum 1: 
Dimonis 
Apunts de Jacint Verdaguer a la Casa d’Oració 
Enric Casasses 
 
En aquest volum recull  i interpreta les llibretes escrites per Jacint Verdaguer sobre  la Casa 
d’Oració (1890-1892). Un llibre que ens condueix al que fou, segurament, un dels orígens del 
drama verdaguerià. Eren anys de revoltes socials, el poeta vivia al palau dels Comillas de la 
Rambla barcelonina i assistia a pràctiques exorcistes en un pis rònec del carrer Mirallers on hi 
havia la casa de l’Oració. Els endimoniats, el mateix Verdaguer i Casasses ens aporten 
comentaris molt punyents que, sovint, són de plena actualitat.  
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«Els Dimonis és un llibre de fragments a mig embastar, una síntesi d’escriptura taquigràfica amb 
literatura devocional, un joc d’atrevides dissonàncies entre el sublim i el sabatot, entre la glòria i  
la regadora, una barreja aforística edificant amb introspeccions radicals, de realisme naturalista 
i literatura fantàstica. La càrrega contra el poder, en especial l’eclesiàstic, és dura, irrebatible, 
despietada.» 
 
«En els anomenats quaderns d'exorcismes Jacint Verdaguer es «limita» a apuntar o transcriure 
les coses que li diuen els dimonis. El resultat és un esbós de llibre d’amic i amat però amb el 
maligne, en podríem dir el «Llibre d’enemic i amat». No és que Verdaguer faci una «baixada als 
inferns», són els diables que pugen fins a l’esperit de Verdaguer per a omplir-lo de soroll i de 
veritats.» 
 
 
Volum 2: 
Pàtries 
Poemes de Jacint Verdaguer 
Ricard Torrents 
Pròleg de Vicent Partal 

 
La pàtria de Verdaguer i dels seus antecessors, la pàtria dels seus lectors, els del seu temps i del 
temps de després fins a nosaltres, és una pàtria que hem hagut de dissimular, ocultar, 
compartir, negar. El negacionisme de la nació catalana i del seu dret a un estat propi, fa tres 
segles que és imposat per la nació castellana, dita espanyola, com si fos el marc polític «natural» 
que per assignació correspon als catalans. Per això la perspectiva oberta aquesta tardor de 2014 
demana rellegir els grans autors fundacionals com Verdaguer i és des d’aquest nou faristol que 
proposo de rellegir-lo. Ricard Torrents, del post faci. 
 
La lectura política de Verdaguer que proposa la present antologia remarca, entre altres molts 
aspectes, una de les incomoditats màximes del moment: la dinàmica divergent entre el 
Principat i la resta del país. Tot llegint Verdaguer em demane com és que hem arribat ací, venint 
com veníem de Verdaguer? Des del punt de vista de la catalanitat el seu món és sentiment i 
quotidianitat, un estadi necessàriament previ a la definició política que generarà després això 
que ara en diem nacionalisme. És darrere seu, i en part gràcies a ell, que vénen els qui en faran 
de tot plegat un projecte polític. 
En la lectura d’aquesta antologia cadascú es fixarà en allò que li colpirà més, però en conjunt 
crec que tots acceptarem de bon grat aquesta lectura actualitzada que rau en el propòsit del 
llibre. És un bon moment, de fet és un moment excel·lent, per a fer-ho. Vicent Partal, del pròleg  

 
 
 
 
 
 



  
Verdaguer Edicions és l’editorial de la Fundació Jacint Verdaguer                       1r aniversari octubre 2014

 

 
 

 
 

• Properament 
 
Nous volums de l’Obra Completa en Edició Crítica (OCEC)  
 
L’edició presenta el text establert i anotat per acreditats estudiosos de la Societat  Verdaguer. 
Detall de la col·lecció. 
 
Jacint Verdaguer 

Flors del Calvari 
A cura de M. Àngels Verdaguer 
Volum 16 
 
Aquesta edició posa a les mans del lector, en edició crítica, un dels llibre més destacats del 
poeta.  «L’Arpa» on parla del seu naixement com a poeta,  tant profunds com «Sum  Vermis» on 
se sent abandonat i diu ”vull ser volva de pols de la rodera” o bé «Vora la mar» on es qüestiona la 
seva poesia “Per què escriure més versos en l’arena”. 
Fou publicat  el 1896 en els moments més dramàtics la vida de l’autor, quan estava malalt, 
abandonat pels qui havien estat els seus amics. Malgrat tot, ell perseverava amb els seus ideals i 
les ganes d’escriure. 
 
 
Jacint Verdaguer 

Càntics 
A cura de Joan Requesens 
Textos musicals a cura de Francesc Cortès 
Volum 11 
 
Aquesta edició posa a les mans del lector una part de la tradició catòlica popular que el poeta va 
escriure i popularitzar durant els anys 70 i 80 del segle XIX i que es mantingué viva fins ben 
entrat el segle XX.  
En aquests textos va abocar-hi la seva riquesa de llengua popular i ben aviat aparegueren noves 
músiques que els compositors d’aleshores va sumar a les lletres que els inspiraven, sobretot les 
del mestre Càndid Candi.  
Qui no coneix «El noi de la mare?» En el volum s’hi incorporen les partitures que acompanyaven 
els textos que es podran descarregar íntegrament a través de la versió digital que s’inclou al 
comprar-la en paper. 
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