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Prhosa

Un viatge de negocis 
de Verdaguer i del comte de Güell 

al centre i al nord d’Europa



La Fundació Jacint Verdaguer, 125 anys després 
del viatge que va fer el poeta pel centre i 
nord d’Europa, vol donar a conèixer A vol 
d’aucell un text poc conegut que ens descobreix 
mossèn Cinto com un viatger modern.

Jacint Verdaguer, el 1884, emprengué  un 
viatge a Berlín per acompanyar l’industrial 
i mecenes Eusebi Güell a la ciutat alemanya 
on anava a vendre una patent per fer velluts 
a doble cara que havia comprat a l’enginyer 
Ferran Alsina i Parellada. El viatge s’allargà 
fins a Sant Petersburg, la Venècia del nord, una 
ciutat de cultura al cor de la Rússia dels tsars.

Va ser, doncs, un viatge de negocis tant per 
Eusebi Guell com per Jacint Verdaguer. El 
gener de 1884, pocs mesos abans del viatge, 
Albert Savine havia publicat la primera 
traducció –en prosa– del poema L’Atlàntida  
al francès. Verdaguer aprofità el viatge per 
impulsar la traducció del seu gran poema a 
llengües no llatines, esdevenint així el seu propi 
agent literari.

              Jacint Verdaguer (1845-1902) | Eusebi Güell (1848-1918)

Ferran Alsina i Parellada (1861-1908). Economista que va 
impulsar la creació de la Cooperativa primera del Ter a Roda 
i va idear la colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló.

En aquells moments Europa 
tenia una bona xarxa ferroviària 
que permetia la connexió i 
l’intercanvi cultural entre les 
grans ciutats. Verdaguer tenia 
inquietud per conèixer les grans 
urbs europees i es documentà 
amb les prestigioses guies de 
viatge Baedeker’s.



Montserrat, Montjuïc, Montseny i Canigó 

Impressions del viatge

El poeta de Folgueroles observa amb curiositat els pobles 
i les ciutats industrioses i queda admirat de com la tècnica 
transforma en riquesa els recursos naturals.

[...] i pertot l’obra de l’home: la carretera, lo conreu, la 
masia, lo molí, la roda, adés inventada, transmissora de la 
força dels salts d’aigua, hamonitzant-se amb l’obra de Déu.

Veu amb preocupació com el progrés industrial 
es va separant de l’església.

Quan la França torne a unir en una eixes dues forces que es 
preté separar, l’Església i la fàbrica, tornarà a ser lo que era 
en millor temps.
[...] l’espiritualisme no avança ni un pas de tortuga a 
Berlín; tot al contrari, la marejada del materialisme va 
pujant fins a tapar los ulls i la raó ; [...]

Mostra una actitud radical envers les religions no 
catòliques.

Oh dolça fe catòlica! Que són de plànyer los que no et 
comprenen! Que sords són los que no volen escoltar lo teu 
llenguatge celestial!

Enyora els seus paisatges.

Oh, Catalunya estimada! Com me persegueix ta hermosa 
imatge pertot arreu! I com les muntanyes més altes d’Europa 
me fan pensar amb les teves! I com les primeres belleses de la 
creació me fan enyorar i estimar tes inestimables belleses ! 
Oh, Montserrat, Montjuïc, Montseny i Canigó! 

 

Distribució de les confessions religioses a 
Europa, publicada en un mapa de 1874.

Verdaguer, durant el viatge, pren nota de les 
seves impressions que es conserven en tres 
llibretes de la Biblioteca de Catalunya.
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Mapa d’Europa publicat l’any 1874 amb la divisió política 
vigent en el moment en què el poeta fa el viatge. A Europa hi 

havia dos grans imperis: l’alemany, fruit de la unificació feta 
el 1871 amb el canceller Bismarck, i el rus que a la primera 

meitat del segle xix havia viscut una gran expansió territorial. 
El viatge que féu Verdaguer entre Berlín i Sant Petersburg, les 
capitals d’aquests dos imperis limítrofs, actualment forma part 

de diversos estats: Alemanya, Polònia, Lituània, Letònia i la 
Federació Russa.

El viatge

Els rius són el fil conductor de la ruta i el tren i 
el vaixell són el medi de transport.

A voltes, un se fa il·lusió de que el tren és un 
vaporet que navega a tota màquina per un riu 
avall o per un mar endins,[...] 

Amb lo riu d’aigües alpines per damunt quals 
onades rossolam, veiem passar un veritable riu 
de belleses de l’ordre de la naturalesa i de l’ordre 
de l’art. 
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Vaixell Helvétic que feia el 
trajecte de passatgers pel llac 
Léman.

Vista del llac Leman del llibre Europa pintoresca publicat a Barcelona 
per l’editorial Montaner i Simon l’any 1883.

Dibuix a ploma de Joan 
Pinós i Pallà, realitzat 

a partir de postals, 
i publicats per La 

Ilustració Catalana en 
l’edició que féu la revista 
del viatge entre els anys 

1885 i 1886.

Lausane,  Joan Pinós.

La Conca del Roine

Barcelona – Lió, 12 i 13 de maig de 1884

Un riu sempre és bon company de viatge, i més si és, 
com aqueix, planer, abundós, assossegat, entretingut i 
treballador al mateix temps. 

Vegérem, [...], lo riu verdós i ample, deixar-se anar 
plana avall, segur de fer sa tasca, movent o ajudant 
a moure 40.000 telers de seda, que de lo que filen 
podrien fer un sudari cada any per la ciutat entera. 
[...]
Los amples camps de vora el Ròse [Roine] tan 
aviat tenen la verdor clara del sègol que va espigar, 
com la vermella apagada de la trepadella, la més 
declarada o moradenca del fe o fenc, i a claps a claps 
l’encesa de les roselles, que per cert no abunden tant 
com en nostra terra, preferint, sens dubte, lo país a on 
floreixen ses germanes, les barretines, que començo 
d’enyorar.

Ginebra - Lausanne, 14 de maig de 1884 

[...] nos embarcam en lo vaporet «Helvétie», cap al 
nord-est de l’estany, que forma el fons d’eixa gran 
plana que està penjada, com nostra bella Cerdanya, 
entre muntanyes, que me la recorden a cada punt, a 
pesar de ser la plana més gran, la vall immensament 
més ampla i de dir-se les dues serralades que 
l’enclouen i sostenen lo Jura i lo Alpes. 
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Coblenz, Joan Pinós.Sord o lliri.

Peroler

La Conca del Rin

Entren a Alemanya i travessen la Selva Negra  
amb tren.

Les muntanyes s’abaixen i la catifa de verdor de la 
vall puja suaument a estrendre’s sobre les comelles 
i turons, coberts d’avets d’un verd negrós, que 
contrasta amb lo verd clar dels tells, verns i freixes.
[...] 
Lo lliri blau, que en la baixa Catalunya profanam 
amb lo nom de sord, plantant-lo vora els caminals 
del verger, i que tenim més ufanós i bonic en les altes 
obagues pirenaiques, lo veig ací en bonics testos com 
a flor exquisida, cuidat i regat per les blanques mans 
de les donzelles 

Lo tipo alemany se manifesta en tota sa puresa, 
d’alta estatura, de front quadrat i testa ampla, gros, 
sèrio i solemnement grave, de cabell ros tirant a roig. 
Alguns homes de poble porten anell a les orelles, 
com los gavatxos o fills d’Aude que venen i adoben 
peroles a Catalunya. 



Mapa de quatre 
trams de riu 
Rin. Publicat a 
Darmstadt per Ed. 
Wagner l’any 1869.

A Magúncia veié la llum, 
l’any 1455, la primera obra 
tipogràfica del món sorgida del 
taller de J. Gutenberg. Fou la 
famosa Biblia llatina a doble 
columna, anomenada de 42 
ratlles.

peu ???????????????

Magúncia, Joan Pinós.

La Conca del Rin

Magúncia, 15 de maig de 1884

Hi arribam a les vuit del matí, atravessant lo Rin 
per un ample, fort i superbo pont de ferro. Se’n veu 
un altre més avall, tan grandiós com aquest, i és lo 
primer en què he vist donar al metall  les formes 
arquitectòniques. 

La religió té un llenguatge universal, senzillíssim, 
que es fa entendre de tothom qui vol, i que, per cert, 
és lo més dolç, més pur, més espiritual i celestial de 
tots los llenguatges

Entre els monuments de la ciutat, són notables 
l’estàtua de Gutenberg, en la plaça del mateix nom, i, 
entre les curiositats, la casa a on nasqué i la casa a on 
fou estampada la primera Bíblia.



Vista del Rin al seu pas 
per Bingen dins el llibre 

“Europa pintoresca” 
publicat a Barcelona per 

l’editorial Montaner i 
Simon l’any 1883.

 Rin avall, Joan Pinós

Raiers, Segre avall  

La Conca del Rin

Rin avall,  cap a Colònia
Prenem passatge en lo vapor «Humboldt», d’uns 
80 metres d’eslora i 9 de mànega; i encara estàvem 
despedint-nos de Magúncia, [...], que ja ens 
escometen per l’altre costat del barco hermoses 
illes plenes d’arbres i de verdor. [...] Eixes van mal 
afilerades, enmig del riu l’una prop de l’altra, com 
naus que en alta mar naveguen [...]

Quin greu me sap l’haver de passar tan de pressa 
davant d’elles, davant d’eixos pobles riallers, davant 
d’eixes torres, castells i temples, sense temps ni ocasió 
de preguntar ses històries i llegendes, ni de vegades 
sos noms! [...]

Riu avall, com nosaltres, si bé que amb més calma, 
van alguns rais de set o vuit trams, de reïnosos pins 
de Suïssa. Un l’hem vist ara tot just, verament, 
monstruós; no he contat sos trams, mes m’ha semblat 
una trentena de vegades superior als més grossos 
que baixen per nostre Segre. Tenia vuit remers, 
quatre davant i quatre darrere, movent quiscum son 
enorme rem, [...]



Catedral de Colònia, Joan Pinós

Vista de la ciutat de Colònia des del Rin a la dècada de 1860.

La Conca del Rin

Darrere aquella serralada, en Zauberhöhle, veiem 
un col·legi d’eixerits estudiants, de pocs anys, en 
excursió. Van amb grossos bastons de muntanya, i 
mentres l’un davalla a un còrrec a collir una planta 
rara, que ha obirat des del camí, l’altre s’enfila rost 
amunt, amb lo martellet de geòleg, esbocinant i fent 
malbé les pedres, i unes i altres van a parar a ses 
motxilles, del color de l’herba, que, amb quelcom per 
donar a moldre a les dents, duen a l’esquena. 

Llarga estona abans d’arribar a Colònia, a pesar 
de la pluja menuda que ens en ve, des del pont del 
vapor he estat mirant i contemplant aquelles dues 
meravelloses agulles que la primera seu del món 
envia a aqueix cel núvol i emplujat. [...]. Set-cents 
anys han calgut per a acabar aquesta meravella de 
l’art gòtic, que em dol no poder contemplar, si no uns 
quants dies, almenys unes quantes hores.

En l’estació de Colònia he vistes, per darrera vegada 
en Alemanya, germanes de Caritat, humils i 
modestes, i retirades en un racó de la sala d’espera, 
que aquí és la fonda, aon los plats i els enormes vasos 
de cervesa es buiden de bell aire. Semblaven talment 
dues violetes amagades dins un romeguerar.



Mapa de Berlín dibuixat per W. B. Clarke Arch i publicat l’any 1833. 

Berlín a vol d’ocell a mitjan segle xix.Berlín, Joan Pinós.

La Conca del Rin

Berlín, del 16 al 23 de maig de 1884
 
El poeta passejà per la ciutat badant per carrers i 
esglésies i probablement entrà en contacte amb els 
ambients literaris de la ciutat on conectà amb el jove 
Eberhard Vogel que al cap de poc va traduir alguns 
fragments de L’Atlàntida a l’alemany.

[...]  Quin contrast fan les esglésies catòliques, petites, 
humils i pobres, amb les protestants, grandioses, 
artístiques, riques i voltades de jardí!

Excepció feta d’uns quants homes dels últims oficis 
de la societat, tothom va vestit d’una manera, 
distingint-se les classes sols amb lo mellor o pitjor 
vestit i calçat: de manera que es veuen carreters i 
escombriaires amb levita i barret de copa, que Déu 
perdó al seu primer amo. Preferim l’humil gec de 
vellut o de panyo de nostres pagesos i obrers i fins la 
brusa blava dels treballadors de nostres fàbriques.

Los nois van a l’estudi i les noies a la costura amb 
una motxilla plena de llibres, i tal vegada quelcom 
més, a l’espatlla, com petits soldats de l’exèrcit de 
Minerva. Tenen alguns jocs diferents dels nostres, 
mes lo de la corda sembla un dels predilectes, i allí té 
més raó de ser, per a  poder amb ell fer-se passar lo 
fred. 
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Königsberg, ciutat de  l’antiga Prússia situada a 
la desembocadura del riu Pregolia. Important 

centre industrial i de comunicacions, va pertànyer 
a Alemanya fins a la segona Guerra Mundial. 

Actualment s’anomena Kaliningrad i és un enclau de 
la Federació Russa dins del territori polonès.

Verdaguer sembla sorprendre’s quan veu grans extensions 
de camps florits de color groc amb un a planta que 
identifica coma a [raps] i que després transcriu com a 
naps. Confon segurament el nap (Brassica rapa) per la 
colza (Brassica napus) una varietat de nap que es conrea 
per extreure oli de les seves llavors.

El Salvador, icona russa. Oli sobre taula 
daurada que es conserva a la Biblioteca de 
Catalunya. Al dors hi diu «Recuerdo del 
Padre Verdaguer del viaje a Rusia, M. de 
Comillas».

Mapa de la riba sud de la mar Bàltica per on va transcórrer l’etapa més septentrional del viatge 
de Verdaguer, entre Königsberg i Sant Petersburg. Dins d’Adolf Stieler’s Handatlas, publicat a 
Gotha per la prestigiosa editorial Justus Perthes l’any 1881.

ms f 38v

Les Conques 
Bàltiques

Kaliningrad, 23 de maig de 1884

Königsberg és la darrera ciutat de Prússia per 
aqueix cantó. Plaça forta i centre d’un gran 
comerç, està assentada vora la mar en la boca del 
riu Cregel. Son nom vol dir ‘muntanya del rei’. És 
pàtria del crític hebreu Herder i del filòsof Kant, 
que vivia no gaire lluny d’aquí, i és enterrat en la 
catedral, que està dins una illa del riu Cregel. 

Los fossars d’aqueixos pobles són petites illes de 
verdor enmig dels camps; [...] Si els habitants fossen 
catòlics, no em desagradaria viure i morir en  tan 
hermós país.

Alguns camps són plantats de naps florits, planta 
petita que trau, després de la flor, tavelles, com 
los fesols, i en fan oli bo per a l’amaniment, a falta 
del d’olives. Sa flor és groga com la de la ginesta 
i l’argelaga, i, com estan atapeïdes i planeres, los 
camps semblen d’or, com lo de l’escut de Catalunya.



Fotos peus nus  
i esclops

Un camàlic rus, Joan Pinós

Cases de fusta, Joan Pinós

Un pelegrí, Joan Pinós

Les Conques 
Bàltiques

De Königsberg a Sant Petersburg, 24 de maig

[...], gairebé totes les pageses i vilatjanes, amb 
gairebé tots sos fills i filles, fins a catorze anys, 
anaven sense res als peus. 
És molt que no es coneguen los esclops en aqueixa 
terra tan freda, mulladissa i fangosa. Si un 
escloper dels nostres Pirineus hi anàs a plantar 
botiga, si s’escapava de ser apedregat per lo poble 
fanàtic i estancat en sa rutina, podria fer-se la 
barba d’or.

Ací, com en lo que hem vist de Rússia, i lo 
immediat d’Alemanya, a penes se veu un 
palm de pedra picada en los edificis. [...], fan un 
quadrat amb quatre bigues de pi, ajuntant-les 
pels costats i aplanant-les de les cares superior 
e inferior; n’ajauen altres quatre damunt 
d’aquelles, i altres i altres, fins que són prou altes 
les quatre parets de l’edifici. Abans de cobrir-
lo amb una teulada de palla, obren lo portal i les 
finestres.



Sant Petersburg, ciutat situada al delta del riu Neva 
sobre quaranta dues illes. Fundada el 1703, experimentà 
ràpidament una gran expansió demogràfica sobretot 
durant el període que fou la capital de Rússia (1712-1918), 
la qual cosa la convertí en un destacat centre polític, 
comercial, cultural i científic. Era considerada la capital 
del nord d’Europa.

Vistes de la ciutat de Sant Petersburg 
publicades a mitjan segle xix.

Sacerdot rus, Joan Pinós

Les Conques 
Bàltiques

Sant Petersburg, del 24 al 26 de maig

Sant Petersburg impactà Verdaguer però 
no l’entusiasmà, la majestuositat de la ciutat 
dissenyada pel Tsar Pere I el Gran s’escapava 
dels seus referents coneguts. Això no obstant, 
degué entrar en contacte amb els cercles 
culturals de la ciutat i pocs anys després 
Joan Martinov (1821-1894) va traduir alguns 
fragments de L’Atlàntida del francès al rus.

Los palaus que adornen les vores del Neva són 
a dotzenes, mes no sé si per estar monòtonament 
afilerats, [...], o per ser d’arquitectura poc lluïda, 
no fan l’efecte que se n’espera.

Vejam ara, tot de pressa, les espines del ram: 
de dues-centes una esglésies que hi han Sant 
Petersburg, sis solament són catòliques. Hi 
ha temples protestants de diferents sectes, 
sinagogues, pagodes, però les que hi abunden més 
i les que es fan obirar més lluny són les esglésies 
de la secta cismàtica.

Sant Isaac és la més important església de Sant 
Petersburg i una de les més riques del món. [...] 
Aquest  gran temple, que pretén ser lo Vaticà 
de l’Església Russa, està (imatge d’eixa en tot!)
feta en terreno maresmós, sobre el falsíssim i 
costós fonament de milions de bigues clavades a 
terra. Quan eixes bigues se podreixen, que pot 
trigar més o menys, lo temple s’ha d’esllavissar, 
[...], puix alguna de les columnes de granit hi ha 
ja esquerdada, [...]



Les Conques 
Bàltiques

Los arbres d’eixos llargs passeigs de vora el 
Neva estan avui, 26 de maig, nusos, sense una 
fulla, com al cor de l’hivern, [...].

Lo Neva, com los altres rius d’ací al nord, és 
immens, mes llurs aigües s’adormen emperesides, 
tot caminant; [...]. Tenen molta amplària i poc 
fons i és tal sa calma que un dubta de vegades si 
caminen avant o enrere. Nostre Ter i nostre 
Llobregat són raigs de porró comparats amb ells, 
mes se mouen, corren i salten i ballen, mes no 
és tot jugar i saltar, sinó que treballen i ajuden 
als pobles que s’han assegut en ses riberes i els 
han cinglat amb artístics ponts de pedra. Lo 
Llobregat naix i, petit com és, a quatre passos del 
bressol fa moure les moles d’un molí; lo Neva 
mor sens haver donat moviment a una fàbrica. 

Com a medi de transport, són incomparables; 
los nostres treballen i es dessagnen tant que es 
queden anèmics, arribant a la mar sens una gota 
d’aigua: los altres hi arriben plens de caudal, 
com rics marxants al milionari, i li donen un 
vaixell de tres ponts, com ne reben un vapor 
de cent tonelades, i quan, inflats per l’orgull 
volen fer una fantasia, aixequen la veu i les 
crins escumoses i la mar mateixa sembla témer i 
recular davant ses renillantes ones. 
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Vista de Brussel·les del llibre Europa pintoresca publicat a 
Barcelona per l’editorial Montaner i Simon l’any 1883.

La revista mensual La Jeune Belgique del mes de maig de 
1884 publica una ressenya de l’Atlantida.

Les Conques 
Atlàntiques

Bèlgica, 30 de maig de 1884

Poca cosa puc dir d’aqueixa hermosa terra, per 
la que passo volant, sens aturar-me enlloc, com un 
aucell de retorn a son niu que enyora fa estona.
La Bèlgica és ver jardí; [...] 

Los rius que, sols o ajudats del vapor, fan moure 
les fargues, molins i fàbriques, porten, incansables, 
d’un  poble a l’altre, sos productes o el material que 
ajuden a obrar, en barques que, per aprofitar lo 
vent, se coronen d’una petita vela. [....]

Uneixen los rius amb hermosos canals, nous rierons 
que reguen i treballen com sos pares, i lliguen les 
poblacions amb camins de ferro, [....]

Tot aquí produeix i treballa: les muntanyes, 
dessagnant-se de ses riqueses interiors, lo bosc 
fent créixer sos arbres com lo prat ses ramades, los 
camps, l’aigua, lo foc, l’electricitat i l’home, sobretot 
l’home.



Frederic Mistral i Víctor Hugo
Portada Le Monde Illustré.

Mapa dels monuments de París, dibuixat per J.A.Testard i publicat en una guia de viatges de 1867

Les Conques 
Atlàntiques

París, 1 - 10 de juny de 1884

Aquells dies es presentava a París Nerto 
de Frederic Mistral.

Eixos dies, a París, Mistral és lo poeta de 
moda [...].

Feliç escaiença és estada per a mi  la de trobar 
a París l’única vegada que hi só estat, a 
l’incomparable Mistral, [....]

M’abraçà afectuosament al regoneixe’m, i em 
demanà noves de Catalunya i de sos principals 
escriptors i poetes, [...]. 

[...] me presentà als simpàtics felibres de París, 
contant-los fil per randa, amb paraules que em 
confonien, l’argument de L’ Atlàntida, [...]

Anant, doncs, a publicar en la corrompuda i 
descreguda París aqueixa obra Nerto, hi ha 
anat a plantar una bandera, que és la nostra, [...] 
I no per catòlics i provençals solament, sinó per 
gent de totes maneres de pensar, [...]. 

Mistral i Victor Hugo representen avui les 
dues grans corrents de la poesia contemporànea. 
Aquest canta les conquistes de la llibertat i als 
pobles anant en romiatge al temple de la raó i 
l’altre lo retorn a la deserta llar dels avis; l’un té 
escrites en son escut les tres paraules; Liberté, 
Egalité, Fratenité; i l’altre hi té les que tenim 
en los nostres trobadors de Catalunya: Pàtria , 
Fides, Amor. 



Vista de París de J. Arnout publicada dins la sèrie “Excursions aériennes. Paris en ballon” l’any 1846

Contraportada d’una de les llibretes 
on verdaguer anotà les impressions 
del viatge.

canviar 
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Sortint de París, 11 de juny

Des d’una finestreta del tren, que per la via 
de Lion fuig com arrossegat per un mal esperit, 
contemplo, ben segur per darrera vegada, 
aqueixa gran ciutat que s’allunya i que, tot 
allunyant-se, sembla més gran. Estona ha que 
som fora de les esplanades, jardins i boulevards 
de vora el Sena; estona ha que en fugim en 
ales del vapor, mes sempre tenim un de sos 
interminables carrers a cada banda de tren, com 
empenyats en no deixar-nos sortir de la ciutat.

Fugim de son cor, mes no hem pogut sortir 
encara de sos braços, [...]

Una girada de tren me fa perdre de vista les 
darreres torres de la gran ciutat, mes lo turó que 
me la roba no l’esborra, no, de ma imaginació, ni 
l’esborrarà mai de ma memòria. 



Les tres llibretes

Imatges de totes les 
edicions????

L’Obra 

L’obra

A vol d’aucell és una vista rasant. Des de 
la finestra del tren, el viatger passa volant 
per davant de belleses de l’ordre de l’art i de la 
naturalesa. 

Verdaguer durant el viatge escriu notes en tres 
llibretes soltes que es conserven a la Biblioteca 
de Catalunya i que ens han acompanyat durant 
el recorregut per l’exposició. 

En un manuscrit que inclou també el Dietari 
d’un pelegrí a Terra Santa, hi trobem la majoria 
del text d’A vol d’aucell i també altres 
anotacions pròpies d’un viatge com ara adreces, 
horaris de tren, conversió de moneda... En un 
segon manuscrit hi ha les Anotacions d’un 
viatge a Europa que inclouen les impressions de 
Bèlgica i, finalment, el tercer manuscrit recull  
les Notes d’un viatge a París. 

El poeta fa descripcions gairebé fotogràfiques 
dels paisatges que va veient. El text, escrit sense 
voluntat explícita de publicar-se, li surt de la 
ploma a raig, amb una esponteneïtat que dóna 
força al relat. En el manuscrit s’hi observen molt 
poques correccions.

A banda d’aquests manuscrits se’n conserva un 
altre al Museu Verdaguer de Vil·la Joana que és 
l’original autògraf i el resultat d’haver reelaborat 
les notes preses durant el viatge.

Les edicions

Pocs mesos després de l’arribada de Jacint 
Verdaguer de París, Jaume Collell demana 
al poeta que li passi les notes del viatge. Es 
publiquen per primera vegada al setmanari 
La Veu del Montserrat amb el títol «A vol 
d’aucell. Apuntacions d’un viatge al Centre i Nord 
d’Europa» (1884 – 1885). L’any següent la revista 
La Ilustració Catalana publica el mateix text 
amb vint-i-sis dibuixos a ploma de Joan Pinós. 
L’editor de La Ilustració Catalana, Francesc 
Matheu, sense el permís explícit del poeta, va 
recollir el text en el llibre Excursions i viatjes que 
publicà l’editorial La Ilustració Catalana l’any 
1887.

L’editorial L’Avenç amb el títol Viatges publicà 
un recull que inclou A vol d’aucell i Records de la 
Costa d’Àfrica (1910). 

Les edicions més modernes han estat a cura del 
filòleg Narcís Garolera: Viatges d’Edicions 62 
(1986); Excursions i viatges de Barcino (1991-
1992, amb 3 vol.); De Tànger a Sant Petersburg: 
excursions i viatges de Tusquets (2003) que inclou 
el viatge a Europa, a les costes d’Àfrica i altres 
excursions del poeta.

Les diverses edicions de les Obres Completes 
tradicionalment inclouen A vol d’aucell dins el 
llibre Excursions i viatges. 


