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La mort de Jacint Verdaguer, l’any 1902, havia deixat un gran halo
d’admiració vers el poeta. Pòstumament se’n van publicar algunes obres inèdites i l’Obra completa en una edició popular. Als
anys trenta, Verdaguer era ja una icona lligada a la catalanitat.
El 1931 es va inaugurar el monument a Verdaguer a Montserrat,
però determinades veus des del catalanisme conservador, quan
es complien 33 anys de la mort del poeta, en demanaven un major reconeixement públic i institucional, i es planyien que:

«Catalunya té oblidat […] el seu gran poeta,
el genial forjador de la seva llengua literària,
la personalitat de forces atlètiques que bastí
ell tot sol els fonaments de la nova literatura
catalana i donà ordre, sentit i harmonia a tots
els elements dispersos i caòtics de la Renaixença literària catalana […]»
Manuel de Montoliu, «Recordem-nos de Jacint Verdaguer», La Veu de Catalunya
(11.06.1935)

LA UTILITZACIÓ DEL MITE DURANT
EL FRANQUISME
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QUIN VERDAGUER TENIM
EN EL NOSTRE IMAGINARI?
L’exposició Verdaguer segrestat abraça el període que va de la
Segona República a l’inici de la Transició (1931-1977) i planteja
interrogants sobre la imatge que tenim avui de Jacint Verdaguer.
La dictadura va suposar un tall en la memòria col·lectiva entre
les generacions que van conèixer Verdaguer i van tenir record
de l’home i aquelles altres nascudes a partir del 1939 que van
ser víctimes d’una autèntica operació d’Estat per apropiar-se el
poeta amb uns objectius polítics molt clars.
Els vencedors de la Guerra Civil van tergiversar la seva figura
i en van voler fer un símbol d’espanyolitat. L’Església va continuar reivindicant-lo durant tots aquests anys i es debatia en-

tre considerar-lo un sacerdot rebel, un exemple d’apostolat o
el poeta del poble. Al final de la dictadura els programes escolars seguien la inèrcia de la visió oficial construïda des dels anys
quaranta, mentre l’ambient intel·lectual dominant entre professors i estudiants universitaris –amb un ascendent notable dels
postulats marxistes, molt allunyats del verdaguerisme del moment– es quedava amb el clixé del capellà poeta, sense apreciar
el seu valor literari en relació amb els grans escriptors europeus.
Les primeres aproximacions científiques des de la Universitat
no van començar fins al final dels vuitanta.
Verdaguer va ser un dels principals damnificats del franquisme,
i encara avui reclama ser reivindicat.
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DELS ANYS PREVIS A
LA GUERRA CIVIL
AL CENTENARI
DEL NAIXEMENT
El museu que no va poder ser
Des de Vic, es reclamava el mateix.

«Perquè si algú ha de fer quelcom més per a honorar Mn.
La mort de Jacint Verdaguer, l’any 1902, havia deixat un gran halo
d’admiració vers el poeta. Pòstumament se’n van publicar algunes
obres inèdites i l’Obra completa en una edició popular. Als anys
trenta, Verdaguer era ja una icona lligada a la catalanitat.
El 1931 es va inaugurar el monument a Verdaguer a Montserrat,
però determinades veus des del catalanisme conservador, quan es
complien 33 anys de la mort del poeta, en demanaven un major
reconeixement públic i institucional.

Verdaguer és la Plana de Vich que el veié néixer i on passà
les hores més alegres de sa agitada vida. Folgueroles, Vich,
Vinyoles i La Gleva no el feren patir com Barcelona. En tots
aquests nostres pobles és encara viva la memòria de l’insigne
místic i arreu hi és encara venerat.»
Joan Anglada i Vilardebó, «La memòria de Jacint Verdaguer», Gazeta de Vich (13.06.1935)

Bust en guix de Jacint
Verdaguer, obra de l’escultor
vigatà Pere Puntí i Terra
(1936). Va ser un encàrrec
dels promotors del primer
intent de crear un museu
verdaguerià a Folgueroles,
que l’esclat de la Guerra
Civil va impedir inaugurar.
[Foto: Xevi Abril - FJV]

Com a resposta a aquesta crida, a Folgueroles, el grup Mossèn Cinto
de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, dirigits pel vicari
mossèn Josep Prat, per mossèn Joan Masoliver i pel Dr. Eduard Junyent, van preparar la inauguració del primer museu verdaguerià
per al 25 de juliol de 1936.

«La casa pairal de l’immortal poeta identificada com cal i
lliurada generosament pels descendents de la seva família
[…] ha estat convertida en Museu Verdaguerià, visitable
indefinidament tot seguit de la seva inauguració.»
Mn. Joan Masoliver i Illa, rector interí de la parròquia de Savassona i antic capellà de la colònia industrial
Còdol Dret, «Un Museu Verdaguerià a la Casa Pairal del gran poeta», Gazeta de Vich (18.07.1936)

Notícia de l’homenatge a Verdaguer al peu del seu monument a Barcelona, el 10 de juny de 1938,
La Vanguardia (12.06.1938). [BC]

«Catalunya té oblidat […] el seu gran poeta, el genial forjador de la seva llengua literària, la personalitat de forces
atlètiques que bastí ell tot sol els fonaments de la nova literatura catalana i donà ordre, sentit i harmonia a tots els
elements dispersos i caòtics de la Renaixença literària catalana […]»
Manuel de Montoliu, «Recordem-nos de Jacint Verdaguer», La Veu de Catalunya (11.06.1935)

Homenatge a Verdaguer de l’Escola Catalana Mossèn Cinto, davant la seva tomba a Montjuïc, 10 de juny de 1938.
El director, Miquel Fornaguera, hi recita un poema. [ANC, fons Generalitat de Catalunya (Segona República)]

L’esclat de la guerra, el 18 de juliol de 1936, va impedir la inauguració del museu. El vicari mossèn Josep Prat va fugir del poble
el 22 de juliol; el rector, mossèn Josep Serra, va ser assassinat el
6 d’agost, i mossèn Joan Masoliver, el 2 d’octubre. El projecte del
museu a la casa nadiua s’ajornava sine die. Durant la guerra es van
continuar fent els tradicionals homenatges a Verdaguer al cementiri de Montjuïc i al peu del seu monument a Barcelona, que van
tenir el suport del president Lluís Companys

L’ASSIMILACIÓ FRANQUISTA
DEL SÍMBOL
La guerra va estroncar les iniciatives de recuperació de la figura del poeta nascudes en el període de la República, però la
seva fama va restar intacta. Alguns dels impulsors havien perdut la vida, altres s’havien exiliat a l’estranger, i molts altres intentaven, en un context de preguerra a Europa, acomodar-se a
un país desfet.
Cap dels dos bàndols enfrontats durant la Guerra Civil Espanyola va atemptar contra els símbols que recordaven Verdaguer
en llocs públics. Però de seguida, el valor identitari de la seva
figura i la seva capacitat per aglutinar sensibilitats catalanistes
diverses van fer que mossèn Cinto es convertís en un objectiu
prioritari per a les noves autoritats franquistes.

«¡Catalanes! He sentido uno de los momentos más
emocionantes al pisar la tierra catalana, incorporada a España rotundamente, categóricamente,
libre de la tiranía roja y separatista. De esta Cataluña que no volverá a ser nunca más de los Companys, de los Negrín y de los Comorera que os han
oprimido y sí que lo será de los Ramón Lulio, de los
Verdaguer y de los Balmes que le dieron días de
prosperidad y de grandeza.»

Folgueroles, objectiu militar
El poble, que no arribava a 1.000 habitants, era notícia a
La Vanguardia Española pocs dies després de l’ocupació
de Barcelona:

«Para los catalanes españoles,
amantes de las letras patrias, la
toma de Folgarolas representa
la recuperación de un santuario
nacional al que acudirán siempre en busca de poesía.»

Text sense signar publicat a l’edició de La Vanguardia
Española del 4 de febrer de 1939. S’hi valora el significat
simbòlic de la presa de Folgueroles per part de l’exèrcit
franquista. [BC]

Raimundo Fernández-Cuesta, secretari general de la FET y de las JONS, i ministre
d’Agricultura del Govern de Burgos, discurs pronunciat a Reus al gener del 1939

Calia reinterpretar l’home i la seva obra, assimilar-lo i adaptar-lo convenientment als argumentaris oficials. Fer-lo poeta
espanyol, convertir-lo en una eina clau per atraure al seu projecte catalanistes conservadors d’abans de la guerra.

«La conmemoración centenaria del nacimiento de
Jacinto Verdaguer no tendría significación alguna
si no fuera para demostrar que en la lengua de Cataluña se puede dar mucha gloria a España y que
en catalán se puede predicar un recio y generoso
españolismo.»
Mn. Llorenç Riber, acadèmic de la Real Academia Española, Boletín de la Real
Academia Española, XXIV, setembre-desembre, Madrid, 1945

Portada de La Vanguardia Española del 3 de febrer de 1939, en què es dona notícia de la conquesta de Folgueroles.
[Hemeroteca La Vanguardia]

EL CENTENARI DE LA MORT:
COMMEMORACIÓ OFICIAL
En un context d’ensorrament de l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista,
la celebració del Centenari del Naixement de Verdaguer va ser la
primera gran operació franquista d’utilització política del poeta.
Va ser un pla perfectament ordit des de les altes instàncies de la
Falange Española Tradicionalista y de las JONS a Madrid i a Barcelona.
El programa, dissenyat pel departament de Propaganda de la Delegación Provincial de Barcelona, es va iniciar el 23 d’abril (Día de
la Fiesta del Libro) amb un acte acadèmic al paranimf de la Universitat de Barcelona, i es va cloure el 3 de juny amb una gran festa
a Folgueroles. El projecte va incloure la filmació d’un reportatge
que es va projectar als cinemes dins els noticiaris No-Do. Tota la
premsa es va fer un ampli ressò del centenari.
A Barcelona, la Biblioteca de Catalunya va organitzar una ambiciosa exposició verdagueriana concebuda per Pere Bohigas.

Inauguració de l’exposició commemorativa del centenari del naixement de Jacint Verdaguer a la Biblioteca
Central (Biblioteca de Catalunya), 3 de maig de 1945.
Entre els presents, el tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Barcelona, Tomàs Carreras i Artau; el president
de la Diputació Provincial de Barcelona, Lluís Argemí; el director de la Biblioteca, Felip Mateu i Llopis,
i Pere Bohigas, principal organitzador de la mostra.
[Foto: Joaquín M. Domínguez Pont - AGDB]

Portada del número extraordinari del setmanari vigatà Ausona commemoratiu del centenari del naixement. Era una publicació de la Delegación Comarcal de Educación Popular de la FET y de las JONS.
[FJV]

Prop de 9.000 persones es van aplegar a Folgueroles, amb
la presència del governador civil i cap del Movimiento a
Barcelona, Antonio F. de Correa Véglison, de la resta de
governadors civils de les províncies catalanes i del bisbe
de Vic, Joan Perelló.

Salutació a la romana en un moment dels actes.
[Foto: Joaquín M. Domínguez Pont – AGDB]
Arribada a Folgueroles del governador civil Antonio F.
de Correa Véglison, acompanyat del bisbe de Vic, Joan
Perelló, i d’altres autoritats per participar en la festa
commemorativa, 3 de juny de 1945. [Foto: Joaquín M.
Domínguez Pont – AGDB]
El governador civil inaugura el relleu El sembrador, de
Manolo Hugué. Es tractava d’una còpia provisional en
guix. [Foto: Joaquín M. Domínguez Pont – AGDB]
Minuta del banquet que el governador civil Antonio F. de
Correa Véglison va oferir a les autoritats i altres convidats
amb motiu de la festa del centenari celebrada
a Folgueroles. [ABEV]

Portada de la revista Lecturas del maig del 1945, en què s’anuncia un article
d’Agustí Esclasans sobre Verdaguer amb motiu del centenari. [BC]

Portada del número 304 de la revista Barcelona Atracción,
del juliol del 1945, amb la imatge de l’església parroquial de
Santa Maria de Vallvidrera i Vil·la Joana, casa on Verdaguer
va morir el 1902. [BC]

Lliurament dels premis del certamen literari,
el carrer Major enramat i la gentada que
omplia la plaça de Cal Rei durant l’actuació
de l’Orfeó Vigatà la tarda d’aquell dia. [Fotos:
Francesc Xavier Bach i Puigrefagut - AB]

UN JOC DE CLAROBSCURS
La commemoració es va estendre arreu dels Països Catalans: Vic,
Sabadell, Tarragona, Igualada, Lleida, Calella de la Costa, Sallent,
Manresa i Mallorca (Palma i Llucmajor), entre altres. Els actes oficials van conviure amb actes promoguts per l’Església –ja fossin
d’orientació nacionalcatòlica, franciscana o d’un altre signe–, amb
breus locucions en català a la ràdio, amb sentits actes clandestins
d’intel·lectuals com Carles Riba, Maurici Serrahima o Josep Maria
de Sagarra, i amb la represa de les edicions d’obres del poeta.

Portada del número 34 de la revista Cristiandad, dedicat
al centenari de Jacint Verdaguer, agost del 1945. [BC]

Les grans celebracions catòliques
L’Església va practicar un fort activisme verdaguerià que es va
traduir en nombrosos articles dedicats a Verdaguer i publicats en
revistes, fulls o butlletins religiosos. Els articles reivindicaven el
Verdaguer sacerdot, exaltaven la seva poesia de caire religiós i no
dubtaven a posar-la en relació amb l’espanyolitat del poeta.
Des de la plana de Vic, es va viure amb entusiasme la reconstrucció de la capella de Sant Francesc s’hi Moria, que havia estat destruïda durant la guerra. Verdaguer havia dedicat un llibre sencer
a aquest sant i, segons la tradició, Francesc d’Assís s’hauria aturat a
la masia Pou de Vida, prop de l’ermita. La benedicció de la primera
pedra de la capella va reunir prop de 10.000 persones.

Cartell anunciador de l’aplec a Sant Francesc s’hi Moria. [AMF]

Informació del número de juliol del 1945 de la revista Plantel sobre la participació dels seminaristes de Vic
en els actes d’homenatge a Verdaguer celebrats a Vic i a Folgueroles. [BC]
Crònica del gran aplec celebrat a l’ermita de Sant Francesc s’hi Moria el 21 d’octubre de 1945, amb motiu de la col·locació de la
primera pedra de la reconstrucció del nou temple. Revista Franciscana. Revista de Cultura Espiritual Franciscana, desembre del 1945.
[BC]

Verdaguer es torna a escoltar a la ràdio
Amb l’entrada dels franquistes, la ràdio, el mitjà de comunicació
més important del moment, va passar a emetre només en castellà.
Amb motiu del centenari, Ràdio Barcelona va tenir un paper clau
en la recuperació del català en les emissions radiofòniques. Alguns
dels seus professionals, i personalitats com l’historiador Agustí
Duran i Sanpere, van ser prou hàbils perquè la censura no vetés
l’emissió de programes dedicats a Verdaguer, que sovint incloïen la
lectura en català dels versos del poeta. Van ser especialment rellevants les emissions dels programes Barcelona, divulgación histórica, la versió de radioteatre del poema Canigó, amb guió i direcció
d’Armand Blanch, i l’al·locució de Josep Miracle, el dia 10 de juny
de 1945 a les sis de la tarda, a l’hora en què va morir el poeta.

La clandestinitat

Les edicions

En contrast amb els actes oficials, es van viure celebracions clandestines en domicilis particulars, en tertúlies o cercles molt reduïts,
i al semiclandestí Institut d’Estudis Catalans. En aquestes reunions
participaven intel·lectuals que no havien abraçat el franquisme i
que estaven lligats al catolicisme de caire catalanista. Destaca l’homenatge a Verdaguer que es va celebrar a casa de l’arquitecte Lluís
Bonet, a Barcelona. Bonet havia passat la Guerra Civil exiliat a Sevilla, en zona sota domini dels militars rebels.

Entorn de l’any 1945 es van multiplicar les edicions de les obres
de Verdaguer i els estudis de la seva figura i obra, la major part escrites per persones de fora de l’àmbit universitari i algunes des de
l’exili.

Sessió clandestina de l’Institut d’Estudis
Catalans a casa de Josep Puig i Cadafalch. Entre
els presents, el mateix Puig, Carles Riba, Ramon
Aramon i Josep Maria de Sagarra. [Foto: E.
Hernández Roig – Fototeca.cat]

Pocs anys abans, Josep Maria Cruzet, futur editor de Selecta, ja
havia promogut l’edició de les Obres completes. Va obtenir el permís de la censura perquè havia passat la guerra en zona franquista
i no era considerat persona sospitosa.

«Si vale mi modesta opinión y si acierto lo que creí entender, me
apresuro a indicar que nada me parece tan justo y oportuno como
una reedición de las obras completas de nuestro gran poeta, que
justamente por el alto sentido nacional español y por el dilatado
y humano contenido, encajan como las de nadie para inaugurar
generosa y eficazmente el propósito.»
Carta d’Ignasi Agustí a Santiago Magariños, cap de censura de llibres de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda
(Madrid), que intercedia perquè s’autoritzés la publicació de les Obres completes (15.04.1941)

«L’acte d’avui no és un acte de crítica ni de disputa,
sinó que és més aviat un acte d’efusió, i la figura de
Verdaguer, en aquesta efusió dolorosa, de 1945,
més que un element d’anàlisi i de discòrdia, ha de
representar un element de síntesi i de comunió.»
Josep Maria de Sagarra, Verdaguer, poeta nacional, text llegit el 17 de maig de 1945 a
casa de l’arquitecte Lluís Bonet

Les Obres completes van ser editades, en un
sol volum de tapa verda de pell i amb paper de qualitat, amb la condició que fossin
escrites amb ortografia anterior a la normalització de Pompeu Fabra. Se’n van fer
dues edicions, l’una el 1943 i l’altra el 1946.
També són d’aquests anys la primera edició
crítica de L’Atlàntida, del 1946, i la reedició de l’antologia de Carles Riba del 1922.
El 1949 es van reeditar les Obres completes, ja amb ortografia fabriana. A València,
gràcies a l’empenta del catedràtic Francisco
Sánchez-Castañer, es va publicar un número extraordinari de la revista universitària
Mediterráneo. Guión de Literatura en homenatge a Verdaguer.

Publicitat a la premsa de les Obres completes de Verdaguer editades
per Selecta, El Correo Catalán (10.06.1943). [BC]
Portada del número en homenatge a Verdaguer de la revista de la Universitat de
València Mediterráneo. Guión de Literatura (1945). [BC]

Doble pàgina dedicada a
Verdaguer al número 25
de la revista publicada a
Madrid La Estafeta Literaria
(25.04.1945). [BC]

COMMEMORACIONS A L’EXILI
En els primers mesos del 1945, coincidint amb els actes del centenari del naixement de Verdaguer, la victòria dels aliats sobre Alemanya i la creença que la dictadura franquista cauria ben aviat van
crear grans esperances per a les persones que vivien a l’exili.

Titular del número 223-224 de Noticiari Català, publicació editada a Santiago de Xile (07.1945). [CRAI – BPR]

«En temps normals el centenari de Verdaguer hauria estat un altre
alçament magnífic, apoteòsic, de tot el poble de Catalunya: un arborament líric i patriòtic, revelador de com la memòria del nostre gran
poeta nacional cova encara, amb tot amor i reverència, en el més pregon dels cors catalans. Ara l’homenatge esplendorós li havem de retre
des de l’exili. A Catalunya serà una devoció silent i emocionada, tota
plena, però, de lluminoses esperances.»
Text de presentació del número extraordinari en homenatge a Verdaguer de Catalunya. Revista d’Informació i Expansió
Catalana de Buenos Aires (05.1945)

«¿Per ventura o desventura no són els
exiliats d’avui perseguits i empesos
fora de la pàtria per forces semblants
a les que perseguien el poeta, forces
que han congriat i han fet possible
que el feixisme s’hagi establert a casa
nostra?»

Es van celebrar actes de commemoració a Perpinyà, amb la
participació de Pau Casals, Tolosa de Llenguadoc, Montalban,
Montpeller, Lesinhan de las Corbièras, Nimes, Marsella, París, Bordeus… Tant a França com en altres països europeus, la
ràdio va donar la notícia de la commemoració del centenari
per iniciativa de les comunitats catalanes, i la BBC també hi
va dedicar un programa especial.
A Amèrica, els intel·lectuals catalans exiliats a diverses ciutats, amb la col·laboració de personalitats de la cultura dels
països respectius, van organitzar grans efemèrides. Arreu del
continent es van publicar números extraordinaris a les revistes catalanes dedicats a Verdaguer, i es va promoure l’edició
de la seva obra.

Domènec Guansé, crítica al llibre de Joan Moles Mossèn Cinto,
publicada al número 495 de la revista Germanor de Buenos
Aires, maig del 1945

Portada del número extraordinari dedicat a Verdaguer
de Catalunya. Revista d’Informació i Expansió Catalana de
Buenos Aires (05.1945). Conté un ambiciós recull d’estudis
i articles sobre la vida del poeta i la seva obra. [CRAI – BPR]

Portada del número 3 de la revista de Perpinyà
Quaderns d’Estudis Polítics, Econòmics
i Socials (03.1945). [BC]

A Europa, la commemoració va tenir com a epicentre França,
alliberada feia pocs mesos. Allí es va constituir una comissió
del centenari sota el patronatge del president de la Generalitat
de Catalunya, Josep Irla, presidida per Lluís Nicolau d’Olwer.
Es va fer un esforç d’integració de sensibilitats i ideologies que
havien estat enfrontades durant la guerra. En alguna de les
seves iniciatives, hi van col·laborar des del canonge Dr. Carles
Cardó, proper a la democràcia cristiana i exiliat el 1936, fins
al comunista Emili Granier-Barrera (PSUC), exiliat el 1939 i
primer traductor al català del Manifest comunista.

A Mèxic, l’editor Avel·lí Artís va publicar el llibre Mossèn Cinto, escrit per l’amic personal de Verdaguer i polític republicà Joan Moles Ormella; Joan Sales va tenir cura de les noves
edicions de L’Atlàntida (1945) i Canigó (1948), i Radio Mil va
emetre un programa especial amb Josep Carner, Agustí Bartra, poetes mexicans i l’Orfeó Català de Mèxic.
A Colòmbia, es van celebrar a Bogotà els Jocs Florals de la
Llengua Catalana en honor a Verdaguer, amb l’assistència de
ministres del Govern d’aquell país i de l’alcalde de la ciutat.

Portada del número de maig-juny del 1945 de La Nova Catalunya.
Portaveu del Centre Català de l’Havana. [CRAI – BPR]

Portada de la Miscel·lània Verdaguer, publicada a París el
1946 a iniciativa de la Comissió del Centenari a França.
[BC]

Coberta i portada interior del número 6 de Lletres.
Revista Literària Catalana, editada a Mèxic DF per
Avel·lí Artís i Balaguer (06.1945). [BC]

1952-1962

EL CINQUANTENARI
DE LA MORT
i les grans obres
SIMFÒNIQUES

ELS VERDAGUERISTES
S’ANTICIPEN
El 1952, quan es complien 50 anys de la mort de Verdaguer, el clima polític i social a Barcelona i tot Catalunya era ben diferent del
del 1945. L’any 1951 havien tingut lloc el boicot als tramvies a Barcelona i la primera vaga general d’ençà de la guerra. En aquest
context, els verdagueristes van organitzar-se per commemorar el
cinquantenari i es van anticipar a la possible celebració oficial.
El Govern Civil de Barcelona no va nomenar cap comissió per celebrar l’efemèride, però, malgrat això, en els anys següents el mateix
Govern Civil i el Ministerio de Educación Nacional van patrocinar i
organitzar ambicioses operacions d’apropiació de Verdaguer, sempre coincidint amb canvis de governadors civils. També l’Església
va sentir la necessitat de reivindicar el poeta sacerdot, el mateix
any en què tenia lloc la celebració del 35è Congrés Eucarístic Internacional. Mentrestant, els catalans a l’exili vivien moments de
desconcert i entraven en una etapa de resignació.

Portada del número 11 de la revista Voy. Semanario Gráfico (Barcelona), dedicada al cinquantenari de la mort de
Verdaguer (11.03.1952). [Foto: Francesc Català-Roca – BC]

A Barcelona, a instàncies d’Isidre Magriñà, el 1951 es va
crear el grup Amics de Verdaguer, que va esdevenir una
mena de comitè de la societat civil del qual formaven part
persones a títol individual i de fora de l’àmbit universitari,
com Octavi Saltor, Josep Miracle, Joan Baptista Roca –dirigent clandestí d’UDC– i Josep Maria de Casacuberta, amb
la col·laboració de personalitats locals i autoritats municipals. Es van programar actes a Folgueroles, Tàrrega, Cervera, Barcelona –Orfeó Gracienc, Orfeó de Sants, Foment de
les Arts Decoratives–, Sabadell, Mataró, Argentona, Lleida, Terrassa, Santa Coloma de Farners, Vic, Girona, Salt,
Ripoll, Tarragona, Valls i Palma, entre altres poblacions.
A Folgueroles, es va constituir la Comissió Local Verdagueriana, liderada per l’alcalde, Joan Noguer, i el rector,
Pau Mundet, i amb la intervenció del delegat local de Propaganda de la FET y de las JONS.
Els municipis de naixement i de mort del poeta van iniciar
o consolidar els tradicionals homenatges que s’han mantingut fins avui:
A Folgueroles, la Festa Verdaguer, entorn del 17 de maig,
dia del natalici.
A Barcelona, l’ofrena floral a Vil·la Joana el 10 de juny, dia
de la mort.

Crònica i reportatge fotogràfic dels actes commemoratius celebrats a Folgueroles el 24 d’agost
de 1952, setmanari Momento (28.08.1952). [ABEV]

Article de Josep Miracle publicat a Revista el 22 de
maig de 1952. A la fotografia, la pica baptismal on va
ser batejat Jacint Verdaguer, desmuntada al pati de
la casa número 9 del carrer Major de Folgueroles.
[Foto: Francesc Català-Roca – BC]

ENTRE L’OFICIALITAT
I ELS MARGES
Esclat de la monumentalització
A partir del cinquantenari, i sens dubte gràcies al seu impuls, es
va viure arreu de Catalunya un procés de construcció de nous monuments en memòria de Verdaguer, en la major part a iniciativa
dels ajuntaments: Girona (1953), Lleida (1955), Terrassa (1956) i
Vic (1957). A Folgueroles es va col·locar el relleu definitiu El sembrador, de Manolo Hugué (1952), i a Barcelona, una placa al peu
del monument a Antonio López amb la dedicatòria de Verdaguer
al seu mecenes que consta a l’inici de L’Atlàntida (1953).
L’Ajuntament de Madrid, l’any 1961, va erigir un monument a Verdaguer al Parque del Retiro, un vell projecte que va tenir com a
màxim impulsor l’alcalde de la ciutat, José María Finat y Escrivá
de Romaní.

«Cataluña, sentimental y reconocida, no olvida nunca estas pruebas de afecto, que por su profunda y noble significación constituyen un vínculo más en esta empresa común
que todos nos hemos impuesto de servir a los supremos intereses de la unidad. El nombre dulce de España alcanza
más amplias resonancias, y precisamente ahora que por
inspiración del régimen providencial del Caudillo el amor
ha substituido al odio, y es un hecho indisoluble entre todas las tierras de España.»
Josep Maria de Porcioles, alcalde de Barcelona, parlament en agraïment al Govern espanyol i a
l’alcalde de Madrid per haver erigit una estàtua a Verdaguer al Parque del Retiro (06.07.1961)

Homenatges prohibits
Alguns actes en homenatge a Verdaguer que s’apartaven de l’oficialitat van ser expressament prohibits, com ara l’ofrena floral clandestina al monument del poeta a Barcelona, el 1952, durant la qual
va ser detingut i torturat l’escolta Josep Vallespí, membre del grup
de Pere Figuera i participant també en el desplegament d’una bandera catalana al turó de Sant Pere Màrtir durant l’acte de clausura
del Congrés Eucarístic Internacional.

El monument a Jacint Verdaguer
a Barcelona el 1955, després de
la reducció del seu basament.
Diario de Barcelona (06.03.1955).
[Foto: Sáenz Guerrero - BC]

Fotografia publicada al diari Arriba de Madrid el 8 de juliol de 1961. Els alcaldes de Madrid i Barcelona, José María Finat
i Josep Maria de Porcioles, a punt de descobrir el monument a Verdaguer al Parque del Retiro, tapat per una bandera
espanyola. [Foto: Fiel – BC]

La ràdio
La censura va tornar a autoritzar les emissions de programes
dedicats a Verdaguer. A Ràdio Barcelona, els pedagogs Artur
Martorell i Maria Martorell –pare i filla– li van dedicar programes per a escolars que s’emetien en castellà, amb els textos
literaris en català. Es va reposar l’obra de radioteatre Canigó.
També se’n van fer ressò les ràdios de Reus, Terrassa, Vic i Ripoll, entre moltes altres, i hi va haver emissions radiofòniques
des de l’estranger, com la que va fer el pare Miquel Batllori des
de la Radio Vaticana.

Competició pels premis Verdaguer
El 1952, l’Institut d’Estudis Catalans va convocar el premi Jacint Verdaguer, que va guardonar Josep Maria de Casacuberta
pel treball Contribució a l’estudi dels escrits jovenívols de Jacint
Verdaguer, particularment dels inèdits.
L’any següent, l’Ajuntament de Barcelona va convocar els Premios Jacinto Verdaguer al millor estudi crític del poema Canigó
i al millor estudi sobre les fonts literàries del poema L’Atlàntida, premi, aquest darrer, dotat pel comte de Ruiseñada en nom
propi i de la Compañía Trasatlántica. El veredicte del jurat es
va donar a conèixer el dia del «aniversario de la liberación de
Barcelona».

Atlàntida:
cantata escènica amb gira internacional
Manuel de Falla (1876-1946) sentia una gran admiració per Verdaguer i va treballar els darrers vint anys de la seva vida en la composició de la cantata Atlàntida, que va deixar inacabada. El seu
deixeble Ernesto Halffter la va completar i en va fer dues versions.
El compositor gadità tenia en gran consideració Verdaguer, com
va demostrar en una nota escrita des de l’exili argentí.
Els intel·lectuals i les autoritats franquistes consideraven L’Atlàntida com un cant d’exaltació a la gran gesta universal d’Espanya: el
descobriment i la conquesta d’Amèrica.

Nota manuscrita que Manuel de Falla va fer arribar al maig del 1945 a la redacció de
la revista Catalunya de Buenos Aires, en la qual s’adheria a l’homenatge a Verdaguer
amb motiu del centenari del seu naixement. [CRAI–BPR]

L’any 1961, després dels aldarulls del Palau de la Música amb motiu de l’homenatge al poeta Joan Maragall, es va nomenar un nou
governador civil, Matías Vega Guerra (1961-1963). En aquest context, el Ministerio de Educación Nacional va decidir recuperar el
projecte de la cantata Atlàntida.

«Nuestro ministro de Educación, asistido de la opinión unánime del Consejo de Ministros y alentado
por la resuelta decisión del Jefe del Estado, dióse a
la difícil tarea de procurar para España, y concretamente para Barcelona, el estreno de Atlántida.
Se trataba de Verdaguer; de Falla, enamorado de
esta ciudad; de la lengua en que estaban escritos
los versos inmortales; de la voluntad que reiteradamente mostró el compositor gaditano. Todo ello
creaba problemas de sensibilidad y de opinión a
los que el ministro, el Gobierno en pleno y el Caudillo prestaron la atención más entrañada.

El general Franco conversa amb la soprano Victoria de los Ángeles durant un entreacte
de l’estrena d’Atlàntida a Sant Sebastià, La Vanguardia Española (04.09.1962). [BC]

[…] Empresario único de la representación de Atlántida en nuestra ciudad –como dentro de unos
días en Cádiz– ha sido el Estado Español. Empresario sin más beneficio posible que la satisfacción de
un anhelo nacional; sin más provecho que la alegría
de un admirable servicio prestado al rango artístico de España.»
Text editorial sense signar, probablement de Manuel Aznar, director del diari, «El Estado y
Atlántida», La Vanguardia Española (26.11.1961)

Portada del Diario de Barcelona dedicada a l’estrena d’Atlàntida
al Liceu (25.11.1961). [Foto: Brangulí – BC]

Portada de La Vanguardia Española del 26 de novembre de 1961, amb un ampli reportatge fotogràfic de les autoritats i
altres personalitats que van assistir a l’estrena de la cantata escènica Atlàntida al Liceu. [Fotos: Pérez de Rozas – BC]

Ordre de la Presidència del Govern espanyol per constituir la
comissió organitzadora de l’estrena de la cantata Atlàntida.
Publicada en el llibret de mà de la seva estrena absoluta al
Liceu. Signa: Luis Carrero Blanco. [SGTL]

Entre el 1961 i el 1963, l’obra es va interpretar a Barcelona, Cadis, Madrid, Santander, Sant Sebastià, Granada, Milà, Berlín, Nova
York, Edimburg, Buenos Aires i Ginebra.
El 1966 es va tornar a representar a Tolosa de Llenguadoc i a Madrid, ciutat on el 1976 es va presentar la versió íntegra i definitiva
de Halffter.

RELECTURES DEL MITE
L’abat Oliba o la prefiguració del Caudillo
El 1952, el Círculo Catalán va organitzar a Madrid un gran acte
d’homenatge a Verdaguer. Durant la conferència es van cridar visques a Franco i, en acabar, es va anunciar que el Círculo Catalán
enviaria un telegrama d’adhesió al dictador.

«El gran Caudillo de la Patria, el verdadero Pater
Patriae, prefigurado por Verdaguer en el abate
Oliba, impone su autoridad con la ayuda de la unción que ha recibido de Dios […] Encima de la montaña de la tragedia, desde donde cayó al abismo
Gentil empujado por la ira del Conde Guifré, Oliba plantará una cruz monumental, inmensa, que
sobre el Valle de los Caídos dominará toda la España unida y redimida.
La profecía poética de Verdaguer ha sido cumplida por designio de Dios justo a los cincuenta años
de su muerte y superada por la realidad vívida solo
a 50 kilómetros de donde estamos. Una libre aportación nacional y el alto sentido humano y cristiano del genial hombre de Estado que, en medio
de un mundo de discordias y guerras nos lleva con
dignidad por seguros caminos de paz, ha hecho realidad esta Cruz y esta Paz que para España soñó
y profetizó Verdaguer.»

El general Franco davant la creu del Valle de los
Caídos el dia de la inauguració del recinte, 1 d’abril
de 1959. [EFE – Lafototeca.com]

La Creu del Canigó foragita les fades del cim,
il·lustració del dibuixant Joan G. Junceda per a
una edició de bibliòfil del poema Canigó
(Editorial Sala, Vic, 1945). [FJV]

Agustí Palau, conferència Madrid, Verdaguer y España, Madrid (26.12.1952)

L’ambaixada espanyola organitza
un acte a París
Per encàrrec de l’ambaixada espanyola a França, Octavi Saltor
va pronunciar una conferència sobre Verdaguer a la Biblioteca
Española de París el 1953. Va ser un acte de reacció del Govern
espanyol a la sol·licitud que l’any anterior un grup de destacats intel·lectuals catalans a l’exili havia adreçat a la Unesco perquè no
admetés Espanya a la seva organització per raó de la persecució
de la cultura catalana per part del règim franquista.

Biografies que obren polèmiques
El cinquantenari va ser molt fructífer en estudis sobre
Verdaguer. Els verdagueristes Josep Miracle i Joan
Torrent i Fàbregas, i el novel·lista Sebastià Juan i Arbó,
van publicar obres sobre la vida del poeta, algunes de
les quals van suscitar polèmiques.

«No em puc estar de dir el que penso sobre el llibre d’en Miracle. L’he llegit i he quedat indignat,
i amb mi tots els amics de Mn. Cinto de Vich. Que
consti que rebutgem en bloc la tesi absurda de
la pretesa carrera sacerdotal seguida per rutina
i per força, tesi que no s’aguanta. Tots els arguments són subjectius, els fets deformats, les deduccions sense base.»
Joan Anglada i Vilardebó, carta a Octavi Saltor (07.11.1952)

El 1954, Jesús Pabón, catedràtic d’Història a la Universidad Complutense de Madrid i un dels intel·lectuals més afins al règim, va publicar el llibre El drama de
Mosén Jacinto.
Publicitat d’Aymá SL Editores per promocionar el llibre de
Josep Miracle Verdaguer. Amb la lira i el calze (1952). [AMF]

L’Església reivindica la vocació religiosa del
poeta
Influents sectors eclesiàstics van considerar que les biografies de
Miracle i Juan i Arbó posaven en dubte la vocació sacerdotal de
Verdaguer. També van criticar-ne la visió de l’enfrontament entre
el bisbe Morgades i Verdaguer, polèmica antiga que es va tornar a
encendre. L’Església catalana va reaccionar reivindicant el sacerdot i la seva obra com una mostra d’apostolat.
La celebració del 35è Congrés Eucarístic Internacional, el 1952, va
donar lloc a diversos actes propagandístics i a la publicació d’articles en revistes catòliques i fulls parroquials o diocesans que exalçaven Verdaguer com a «poeta de l’eucaristia», a vegades des d’un
abrandat nacionalcatolicisme.

«Su Barcelona querida se apresta […] a glorificar el
Santísimo Sacramento del Altar que él con tanto fervor y arte en vida cantase, prueba cierta de que el
pueblo catalán, como parte integrante de España, se
halla de nuevo en el buen camino: en el renacimiento
profundo del sentido religioso, latido y sentimiento
enraizados a las cuestiones más palpitantes del dogma. Después de la convulsión bárbara vuelve a la Ciudad Condal la fe católica y la paz virgiliana, tal como
nos dice Verdaguer […]»
José Sanz y Díaz, «Verdaguer, poeta de la Eucaristía», Diario de Barcelona (09.04.1952)

El 1953, les diòcesis de Barcelona i Solsona van organitzar homenatges sacerdotals multitudinaris a Verdaguer, presidits pels seus
bisbes respectius. A Barcelona es va celebrar una missa per l’ànima
de Jacint Verdaguer a l’església parroquial de Betlem i una trobada
sacerdotal al Palau de la Música Catalana.

«Verdaguer, poeta de la Eucaristía», article de José Sanz y Díaz. Diario de Barcelona (09.04.1952). [BC]

Entre els ordes religiosos, els franciscans van ser especialment
actius, amb un gran homenatge franciscà al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona el 1953. El comte de Ruiseñada i marquès
de Comillas, Juan Claudio Güell y Churruca –besnet d’Antonio
López–, va pronunciar-hi un històric discurs de reconciliació amb
Verdaguer.

«Todos los catalanes […] le debemos mucho a Mn. Cinto, especialmente los sacerdotes. […] En esos tiempos
revolucionarios y anárquicos en que hasta la figura de
los grandes hombres es discutida, ha sido analizado
el sacerdocio de Verdaguer desde un punto de vista
exclusivamente natural. Y han dado con un Verdaguer hombre, que tenía, como todos los hombres, sus
defectos, sus pasiones. Y se ha querido negar la vocación sacerdotal de mosén Cinto. Esto ha herido nuestra conciencia sacerdotal y se imponía una réplica. […]
Se imponía este homenaje sacerdotal.»
Dr. Vicente Enrique y Tarancón, bisbe de Solsona, en l’acte d’homenatge de la seva diòcesi
(04.1953)

Portada del Diario de Barcelona de l’1 de maig de 1954. Juan Claudio Güell y Churruca, comte de Ruiseñada
i marquès de Comillas, i president de la Compañía Trasatlántica, intervé en l’acte d’inauguració d’una làpida
en honor de Jacint Verdaguer al Museu Marítim. [Foto: Brangulí – BC]

1963-1977

DEBAT I MEMÒRIA
DOS MUSEUS
PER A UN POETA

UNA NORMALITZACIÓ
DIFÍCIL
Durant els anys seixanta es va assistir a la concreció de moltes idees i projectes que es perseguien des de feia anys, en algun cas des
d’abans de la Guerra Civil, com la creació dels dos museus dedicats
al poeta. Mentrestant, el Govern franquista continuava impedint
el reconeixement i l’ensenyament de la llengua de Verdaguer, amb
un clar intent de minoritzar-la i malgrat un cert discurs oficial de
permissivitat.

Trasllat de material per al Museu Casa Verdaguer de Vil·la Joana, 20 d’octubre de 1966. [MUHBA]

El Museu Casa Verdaguer de Vil·la Joana

Ofrena floral del tinent d’alcalde Pau Roig Giralt a la cambra de Vil·la Joana
on Verdaguer va morir, en el seixantè aniversari de la seva mort (10 de juny
de 1962). A l’esquerra, els verdagueristes Isidre Magriñà i Octavi Saltor.
El Correo Catalán (12.06.1962). [Foto: Merletti – BC]

«La unidad de la Patria no puede verse amenazada por el cultivo del idioma catalán […] podemos
nosotros recordar con orgullo que, en los veinticinco años de paz que nuestra Patria acaba de
disfrutar, más de dos mil libros en catalán han
visto la luz en España y que, a los tres mil cuatrocientos ochenta y ocho que Barcelona publicó
en castellano durante el pasado año, para abastecer al ingente mercado común de la lengua de
Cervantes, hay que añadir esos doscientos volúmenes editados en catalán para solaz de quienes, sin desdeñar la lengua franca que a todos
sirve de poderoso vehículo universal, quieren enriquecer su espíritu con el paladeo y la mágica
recreación cotidiana del venerable idioma vivo
de Llull y de Sagarra, de Riba y de Foix, del gran
Maragall y del dulce mosén Jacinto Verdaguer.»

L’any 1962, el grup Amics de Verdaguer de Barcelona –Saperas, Miracle, Garrut, Saltor, Magriñà, Casacuberta– va aprofitar la commemoració dels seixanta anys de la mort del poeta per sol·licitar
a l’alcalde de Barcelona la creació d’un museu Verdaguer a Vil·la
Joana (Vallvidrera) –lloc de la mort del poeta–, que aleshores era
una escola per a nens amb discapacitats intel·lectuals.
L’alcalde Josep Maria de Porcioles (1957-1973), exmilitant de la Lliga, va veure amb bons ulls la proposta i de seguida va crear una
comissió assessora, presidida pel tinent d’alcalde Pau Roig Giralt,
antic militant fejocista i pronoi de la Lliga abans de la guerra. Tots
els membres de la comissió tenien relació personal amb Octavi
Saltor, un altre antic militant del partit de Cambó.
Persones com Garrut i Magriñà van aconseguir reunir en poc temps
un fons notable, com els mobles que Verdaguer tenia al despatx del
carrer d’Aragó quan vivia amb la família Duran. El nou espai museístic es va obrir al juny del 1963 i va passar a dependre del Museu
d’Història de la Ciutat. Josep Maria Garrut, conservador d’aquest
museu, en va ser director entre el 1975 i el 1982.

Manuel Fraga Iribarne, «La unidad de la Patria no se ve, no puede verse, amenazada
por el cultivo del idioma catalán», pregó del Día del Libro (1964)

Presa de possessió dels objectes llegats per Ramona Iglésias, vídua del Dr. Raimond Llatas, al Museu Casa Verdaguer
de Vil·la Joana (1965). La vídua i la filla del Dr. Llatas, acompanyades dels verdagueristes Josep Maria Garrut i Isidre
Magriñà. [MUHBA]

La Casa Museu Verdaguer de Folgueroles
L’any 1959 es va constituir a Folgueroles l’Agrupació d’Amics de
Mn. Cinto Verdaguer, hereva de la Comissió Local Verdagueriana
i que va ser el precedent immediat de l’actual associació Amics de
Verdaguer.
Amb l’impuls de l’entitat i de l’Ajuntament de Folgueroles, es va reprendre la idea de crear el museu i es va negociar amb els hereus
de Francisca Verdaguer Santaló per adquirir la casa número 9 del
carrer Major. En no haver-hi acord, es va prendre el determini de
comprar la casa del costat, la número 7, abandonada pels seus propietaris des de la Guerra Civil. El 1961, Amics de Verdaguer va endegar una campanya de subscripció popular per adquirir la casa.
A partir del 1964, amb l’alcalde Marcel·lí Arumí al capdavant, se’n
va impulsar la rehabilitació i el condicionament amb l’ajuda econòmica de la Diputació de Barcelona.
La Casa Museu Verdaguer es va inaugurar el 18 de juny de 1967,
coincidint amb els actes de commemoració del centenari de l’Esbart de Vic. La finca es va inscriure a nom de l’Ajuntament al Registre de la Propietat. Josep Maria Garrut en va ser nomenat director
i responsable de la primera museografia.

Notícia de la inauguració de la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, amb la presència del
president de la Comissió de Cultura de la Diputació de Barcelona, José María Berini. La Vanguardia
Española (20.06.1967). [BC]

El Dr. Josep Prat i Molist, canceller-secretari del bisbat de Vic i antic vicari de la parròquia de Folgueroles (1932-1936), intervenint
en l’acte d’inauguració de la Casa Museu Verdaguer, 18 de juny de 1967. Prat havia estat un dels impulsors de l’obertura d’una casa
museu dedicada al poeta el 1936, una iniciativa que la Guerra Civil va estroncar. Al centre de la imatge, l’alcalde del poble, Marcel·lí
Arumí. [FJV]

«En su entrada, típica de las casas rurales de un
pueblo rural, puede verse el arcón propio con los
utensilios del cantero […]. Una sala destinada a biblioteca, con diversos arcos que se apoyan en sendas pilastras, muy primitivas pero que le otorgan
gran belleza plástica, que fue la cuadra y estercolero, y en la segunda planta la habitación del matrimonio, con la cuna donde meciera sus primeros
días el pequeño Verdaguer, cuando nadie podía suponer que debía convertirse en el mayor poeta catalán y en el único épico de España.

Junto a dicha cámara o dormitorio, la cocina, una
cocina típica de la ruralía del llano de Vic, con los
utensilios de cien años atrás recogidos en los aledaños, que le otorgan un sabor y una evocación
ejemplares, con una pequeña azotea al exterior
con algunas plantas de las que se cultivan en la localidad. Y en el segundo piso, una parte dedicada
a la conservación de los frutos de la tierra y aperos
de labranza y otra destinada a depósito de libros
para la futura biblioteca del pueblo, ya que la casa
está destinada a su vez a ser la casa de cultura de
Folgaroles, con alguna vitrina donde se guardarán
los recuerdos personales del autor.»
Josep Maria Garrut, «La casa natalicia de “mosén Cinto”. Posibilidad de un museo evocativo»,
Diario de Barcelona (19.08.1962)
«La casa madre de Verdaguer. Calle Mayor, 7 y 9», article de José María Tavera que es fa ressò de la polèmica sobre la identificació
de la casa natal de Jacint Verdaguer. Solidaridad Nacional (21.10.1970). [ABEV]

INICIATIVES ESPARSES
Durant els anys seixanta i setanta es van multiplicar els actes
i llocs de memòria verdaguerians, però això no va suposar un
impuls dels estudis verdaguerians, en bona part a causa del
fet que les universitats catalanes no van tenir programes oficials de llengua i literatura catalanes fins a principis dels anys
setanta.

la protecció dels llocs literaris
verdaguerians
El 1969, el Patronat d’Estudis Osonencs, a la manera d’altres societats
europees de defensa del patrimoni, va crear la Secció per a la Preservació de Llocs Verdaguerians. La idea va ser de Josep Maria de
Casacuberta. Joan Anglada, aleshores responsable d’aquesta secció,
va vehicular la cessió de la font del Desmai i de l’església vella de Vinyoles d’Orís mitjançant dues donacions. A Vinyoles es va procedir a
restaurar l’església, abandonada des de feia uns anys.

La constitució de l’associació
Amics de Verdaguer
L’aprovació de la nova Llei d’associacions del 1964 va fer
possible celebrar a Folgueroles el definitiu acte fundacional
d’Amics de Verdaguer (1965) i, finalment, legalitzar-ne els estatuts (1967). Amics de Verdaguer, amb seu a la Casa Museu,
va reunir sota un mateix sostre verdaguerians de Folgueroles
i de Barcelona, amb el vistiplau de l’Ajuntament i del rector
de la parròquia. El seu primer president va ser Josep Maria
Madrenas, metge del poble i regidor. L’empresari i poeta barceloní Miquel Saperas va ser persona clau en la legalització
dels estatuts de l’entitat i home pont entre Folgueroles i el
nucli verdaguerià de Barcelona.

Dos moments de l’acte celebrat a la font del Desmai el 25 de maig de 1969 amb motiu de la Festa Verdaguer de Folgueroles. Replantada
del desmai i trobada d’Amics de Verdaguer. Entre altres persones s’hi reconeixen Miquel Saperas, el mestre Ernest Morató, Joan Anglada,
mossèn Joan Colom, el Dr. Eduard Junyent, Dolors Lamarca i Antoni Comas. [FJV]

Els homenatgES
La celebració del centenari de la missa nova de Jacint Verdaguer el
1971 va portar a Folgueroles la celebració del 22è Aplec de Matagalls.
El mateix any, la 12a Romeria dels Cims també va partir de Folgueroles, per acabar a Sant Martí del Canigó.
Tarragona era la darrera capital de província que quedava per bastir-hi un monument al poeta, una iniciativa dels anys seixanta que
llavors es va encallar. El 1974 es va celebrar un gran homenatge a Verdaguer a la plaça de bous de Tarragona per recollir fons, i dos anys
més tard s’inaugurava el monument a Verdaguer, obra de l’escultor
Lluís Maria Saumells.
Festa Verdaguer de Folgueroles, 16 de juny de 1968. Ofrena al monument al poeta a la plaça del Pedró. Al centre
de la imatge, l’alcalde Marcel·lí Arumí i el primer president d’Amics de Verdaguer, el metge i regidor Josep
Maria Madrenas. En primer terme a l’esquerra, Ricard Torrents. [ANC, fons Miquel Saperas]

Portada de la Flama de la Germanor al Canigó, a càrrec del grup Joventut Verdaguer de Folgueroles. Amb motiu del mil·lenari de l’abat Oliba, la 12a
Romeria dels Cims es va iniciar a l’església parroquial de Folgueroles. Fotografies publicades en el llibret de l’Aplec de Matagalls del 1972. [Fotos: Joan
Vilamala i Anton Marsó – FJV]

Festa Verdaguer de Folgueroles, 16 de juny de 1968. Conferència d’Octavi Saltor a la Casa Museu Verdaguer.
Al seu costat, Miquel Saperas. [ANC, fons Miquel Saperas]

Imatges de l’Aplec de Matagalls del 1971, celebrat excepcionalment a Folgueroles amb motiu de la commemoració del centenari de la missa nova de
Verdaguer. Fotografies publicades en el llibret de l’Aplec de Matagalls del 1972. [Fotos: Xavier Valls i J. Miñana – FJV]

UNA APROPIACIÓ
MÉS FORMAL QUE REAL
A partir de mitjan anys seixanta, els governs franquistes van continuar fent accions d’apropiació de la figura de Verdaguer, recollint
i impulsant iniciatives, però ja sense la força, la planificació estratègica i el pressupost de dècades anteriors.

El Premio Nacional
El 1966, el Ministerio de Información y Turismo va crear el Premio Nacional Jacinto Verdaguer per a llibres de poesia en català.
Anvers i revers del bitllet de 500 pessetes dedicat a Verdaguer, posat en circulació el 1973. El Banc d’Espanya va accedir a l’emissió del bitllet, en bona part, gràcies a la intermediació i la insistència del verdaguerià
fill de Ripoll Joan Amils, antic mestre del període de la República, apartat de l’ensenyament oficial. [FJV]

«En esta misma línea de estímulo a la actividad
cultural, parece aconsejable extender el ámbito de
estos Premios de Literatura, hasta ahora limitados
a la lengua nacional, al de otras lenguas españolas
cuando la calidad y volumen de la producción
bibliográfica en determinado género literario y
periodo de tiempo, haga presumir una destacada
concurrencia a los citados Premios; tal es el caso
de la poesía en lengua catalana, género literario
que en los últimos años ha dado brillantes frutos
con obras que han enriquecido la cultura española,
tal como lo hizo la alta voz de Mossén Jacinto
Verdaguer, quien cantó en La Atlántida la gran
gesta universal del pueblo español.»
Manuel Fraga Iribarne, convocatòria dels Premios Nacionales de Literatura Francisco
Franco, José Antonio Primo de Rivera, Miguel de Unamuno, Calderón de la Barca, Emilia
Pardo Bazán i Jacinto Verdaguer, BOE (22.08.1966)

El bitllet de 500 pessetes
El 1973, el Banc d’Espanya va posar en circulació un bitllet de 500
pessetes dedicat a Verdaguer. En una cara hi havia la popular efígie
del poeta, cofat amb barretina, i a l’altra, la vista del Canigó i del
poble de Vernet –vistos des de França. El solemne acte de presentació del bitllet es va fer a la seu del Banc d’Espanya a Barcelona.
Va ser la darrera mostra clara d’utilització política de Verdaguer
abans de la mort del dictador.

«Se ha querido hacer una excepción en la emisión
de billetes del Banco de España, dedicarlo a un
gran poeta español: Jacinto Verdaguer. Con ello
se rinde homenaje a la cultura catalana que tanto
ha prestigiado a la española.»
Luis Coronel de Palma, marquès de Tejada, en la presentació a Barcelona del nou bitllet de
500 pessetes (1973)

«Verdaguer, redimido», breu que informa de la posada en circulació del nou
bitllet. El Sol de Málaga (05.04.1973). [BC]

Full filatèlic del segell dedicat a Verdaguer.
[MUHBA]

Una darrera commemoració
en una cruïlla de camins

Presentació del bitllet de 500 pessetes a la seu del Banc d’Espanya a Barcelona. La Vanguardia
Española (18.12.1973). [BC]

El 1977, en plena transició política a Espanya, es va celebrar la
commemoració del centenari de la publicació de L’Atlàntida i dels
setanta-cinc anys de la mort de Verdaguer. L’efemèride va tenir un
ressò oficial força limitat i un caire bàsicament local o comarcal,
amb conferències, exposicions i altres actes. A la catedral de Vic
es va celebrar un nou homenatge de les diòcesis catalanes a Verdaguer, amb la participació de vora 600 sacerdots que tornaven a
reivindicar el poeta.
Coincidint amb aquest centenari, la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre va imprimir un segell de correus amb l’efígie de Jacint
Verdaguer, dins la sèrie Personajes Españoles.

QUI és qui
La biografia d’alguns protagonistes d’aquesta història
ens ajudarà a aprofundir en la complexitat d’aquest període
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JOAN ANGLADA I VILARDEBÓ (1895-1979)

JOSEP MARIA GARRUT I ROMÀ (1915-2008)

MANUEL DE MONTOLIU I DE TOGORES (1877-1961)

Advocat vigatà. Catalanista de conviccions catòliques proper
a la Lliga. Regidor del grup polític Catalunya Vella a l’Ajuntament de Vic en el període 1931-1934. Va proposar la celebració d’una commemoració anual de Verdaguer i la redacció
d’estudis acadèmics de la seva obra. En esclatar la Guerra
Civil, va haver de fugir de Vic. El 1939 va ser desterrat de la
ciutat arbitràriament per les noves autoritats franquistes. Va
abandonar tota activitat política, però va continuar el seu activisme catòlic i cultural, que va mantenir fins que va morir.
Va ser el primer director de la Secció de Preservació de Llocs
Verdaguerians del Patronat d’Estudis Osonencs.

Estudiós i divulgador de la vida i l’obra d’Antoni Gaudí i Jacint
Verdaguer. Barceloní, va estiuejar d’infant a Folgueroles. Durant la guerra va prestar serveis com a sanitari a la Columna
Durruti. Conservador de l’Arxiu Històric de la Ciutat i director del Museu d’Història de la Ciutat. També va ser conservador del Museu Casa Verdaguer de Vallvidrera i director de les
cases museu de Verdaguer a Folgueroles i de Gaudí al Park
Güell. Va ser un dels impulsors d’Amics de Verdaguer (1965).
Un informe confidencial de la policia espanyola del 1969 el
definia com a «catalano-separatista», cosa que no li va impedir de tenir una bona relació amb les autoritats municipals i
amb el mateix Eugeni d’Ors, així com entrada a la premsa i a
la ràdio.

Filòleg i crític literari. En la seva joventut, havia estat redactor
de la revista literària Lo Pensament Català (1900-1902), dirigida per Jacint Verdaguer. Crític literari de La Veu de Catalunya
(1923-1936). Va fugir de Barcelona el 1936 i, a partir del 1937,
va treballar a l’oficina de premsa italiana, òrgan de propaganda feixista. Acabada la guerra, va participar de la nova política
cultural franquista, va col·laborar a Destino i va ocupar càrrecs en institucions oficials. Va ser un dels escriptors que van
participar en la publicació Homenaje de Cataluña liberada a
su Caudillo Franco (1939-1940). El 1945 va ser el promotor i
coordinador del número monogràfic de Cristiandad dedicat
a Verdaguer. Un dels darrers escrits de Montoliu sobre Verdaguer porta per títol La genial imaginación de Verdaguer
(1953), edició d’una conferència que va fer a l’Ajuntament de
Tarragona aquell mateix any. El 1962 es va publicar la seva
obra pòstuma, Verdaguer.

MARCEL·LÍ ARUMÍ I RIBÉ (1914-2002)

Alcalde de Folgueroles (1964-1979). Amic d’infantesa de Josep Maria Garrut. Als anys trenta va formar part del grup Mossèn Cinto de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Va
col·laborar en els preparatius per a l’obertura d’un primer Museu Verdaguer. Com a soldat de lleva de l’exèrcit republicà, va
ser enviat al front d’Osca, on va passar al bàndol franquista (7
de juliol de 1937). Es va afiliar a la Falange Española –Delegació Territorial Catalana a Burgos– al setembre d’aquell mateix
any. Als anys quaranta es va incorporar a la División Azul i va
lluitar a Rússia. Va participar en l’acte fundacional d’Amics
de Verdaguer (1965) i, sota el seu mandat com a alcalde, va
inaugurar la Casa Museu.

PERE BOHIGAS I BALAGUER (1901-2003)

Filòleg i bibliòleg. Conservador de la secció de manuscrits de
la Biblioteca de Catalunya (1931-1971). Professor de paleografia i literatura espanyola a la Universitat de Barcelona fins al
1939 i a l’Escola de Bibliotecàries. Durant la postguerra se li
va obrir un expedient disciplinari de depuració i va ser apartat temporalment del seu servei a la Biblioteca. Admirador i
investigador de l’obra de Verdaguer. Persona clau en l’ordenació dels manuscrits del poeta a la Biblioteca de Catalunya.
Organitzador de l’Exposició Verdagueriana del 1945 i autor
del catàleg. El 1952 va formar part del jurat del Premi Jacint
Verdaguer, convocat per l’Institut d’Estudis Catalans. El seu
discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia de Bones Lletres el 1958
duia per títol Notes sobre la composició i l’estructura de «L’Atlàntida».

EDUARD JUNYENT I SUBIRÀ (1901-1978)

Sacerdot, arqueòleg i historiador vigatà. Director del Museu,
l’Arxiu i la Biblioteca Episcopal de Vic (1931-1978). Assessor
dels promotors del primer intent de crear un Museu Verdaguer a Folgueroles el 1936. El 1937 va fugir de Vic i es va instal·lar a Roma. En va tornar el 1941. Es considera el principal
dinamitzador de la vida cultural a Vic i a Osona després de la
guerra. Fundador, el 1952, del Patronat d’Estudis Osonencs i
la revista Ausa. El 1945 va formar part de la comissió oficial de
commemoració del centenari del naixement de Verdaguer. El
1946 va publicar, amb Martí de Riquer, la primera edició crítica de L’Atlàntida. Va tenir un paper destacat en l’organització
del cinquantenari del poeta el 1952 i en nombrosos actes verdaguerians a Folgueroles i a Osona en anys posteriors.

ISIDRE MAGRIÑÀ I FERRER (1901-1973)

Comerciant i propietari d’una barreteria a l’avinguda del Portal
de l’Àngel de Barcelona. Gran col·leccionista verdaguerià, estudiós i publicista de la seva obra. Melòman, liceista i membre
de l’Associació Wagneriana. Impulsor i un dels elements més
dinàmics del grup Amics de Verdaguer de Barcelona (1951).
Promotor de la col·locació d’una làpida al peu del monument
a Antonio López, primer marquès de Comillas, amb la dedicatòria de Verdaguer al seu mecenes que consta a la primera
edició de L’Atlàntida. Va ser un dels organitzadors de l’homenatge franciscà a Verdaguer del 1953 i un dels promotors del
Museu Casa Verdaguer de Vil·la Joana (1963).

JOSEP MARIA DE CASACUBERTA I ROGER (1897-1985)

JOSEP MIRACLE I MONTSERRAT (1904-1998)

Filòleg i editor considerat un dels màxims verdagueristes de
tots els temps. Fundador de l’editorial Barcino (1924). Va formar part del grup barceloní Amics de Verdaguer, que va impulsar la celebració del cinquantenari del poeta (1952) i, més
tard, el Museu Casa Verdaguer de Vil·la Joana (1963). El 1953
va fundar a Barcino la col·lecció Biblioteca Verdagueriana, en
la qual va publicar l’epistolari de Jacint Verdaguer i altres escrits inèdits del poeta. Persona molt ben relacionada amb els
verdagueristes vigatans, amb Amics de Verdaguer de Folgueroles i amb el Patronat d’Estudis Osonencs. Seva és la proposta de crear, dins aquesta entitat, la Secció de Preservació
de Llocs Verdaguerians (1969). Membre de l’IEC i de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres.

Fill de Sants (Barcelona), va ser corrector de la impremta d’Antoni López Llausàs, propietari de la Llibreria Catalònia. El 1937
va entrar a les Oficines Lexicogràfiques de l’IEC. Va participar
en la Guerra Civil com a soldat de lleva de l’exèrcit republicà
(1938-1939). Intern en un camp de concentració a França, va
tornar a Catalunya el 1940 i se’l va castigar a ingressar en un
batalló disciplinari de treballadors. En sortir del confinament,
Josep Maria Cruzet el va contractar a l’editorial Selecta, i als
anys quaranta va preparar les diferents edicions de les Obres
completes de Verdaguer. Va publicar una biografia de Verdaguer: Verdaguer. Amb la lira i el calze (1952). Entre el 1962 i el
1964 va ser el director literari de Selecta. Iniciador, després de
la guerra, de les ofrenes florals a la cambra de mossèn Cinto
a Vil·la Joana i promotor del Museu Casa Verdaguer de Barcelona (1963).

JOSÉ MARÍA FINAT Y ESCRIVÁ DE ROMANÍ (1904-1995)

Alcalde de Madrid (1952-1965). Comte de Mayalde. Diputat
de la CEDA, es va acostar a la Falange en els mesos previs al
cop d’estat del 1936. Amic de Serrano Suñer i José Antonio
Primo de Rivera. Va participar en els preparatius de l’aixecament del 1936. Durant la Guerra Civil va ser comandant d’artilleria de l’exèrcit franquista. Director general de Seguridad
(1939-1941) i governador civil de Madrid (1939-1940). Polític
germanòfil durant la Segona Guerra Mundial, va ser ambaixador a Berlín (1941-1942). Promotor de la construcció d’un
monument a Verdaguer al Parque del Retiro inaugurat el 1961.

FÉLIX ROS CEBRIÁN (1912-1974)

Periodista, escriptor i editor barceloní. Catedràtic d’institut
i inspector d’ensenyament secundari. Ros havia format part
del nucli originari de la Falange a Barcelona, abans del 19
de juliol de 1936. Va ser empresonat i torturat pel Servicio de
Información Militar durant la Guerra Civil. A partir del 1939
va gaudir de nombroses tribunes públiques i va ser un dels
intel·lectuals orgànics catalans del franquisme. Va actuar de
censor de premsa i va ser un dels escriptors que va participar
en la publicació Homenaje de Cataluña liberada a su Caudillo
Franco (1939-1940). Als anys quaranta i cinquanta va escriure diversos articles sobre Verdaguer. Entre els premis oficials
que va rebre, el 1945 va guanyar el Premio de Periodismo
Jacinto Verdaguer, convocat per la Delegación Nacional de
Prensa, amb l’article «Recuerdo de Verdaguer», i el 1963, el
Premi Ciutat de Barcelona de Poesia en castellà.
OCTAVI SALTOR I SOLER (1902-1982)

Advocat i jurisperit de prestigi. Escriptor, poeta i crític literari.
Militant de les Joventuts Nacionalistes i de la Lliga, va ser regidor i tinent d’alcalde de Barcelona (1935-1936). Es va exiliar
a França el 1936. Va col·laborar amb l’oficina de propaganda i premsa a favor de la causa franquista que va organitzar
Francesc Cambó a París. En tornar el 1939, va abandonar la
política. Membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres i de
la de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i magistrat del
Tribunal Superior de la Mitra d’Andorra. Va promoure els Jocs
Florals de Barcelona en la clandestinitat. Va ser promotor del
Museu Casa Verdaguer de Vil·la Joana (1963). Un informe
confidencial de la policia espanyola del 1969 el definia com
a «demócrata-cristiano» i «catalano-separatista». Tot i això,
mantenia bones relacions amb les autoritats locals i provincials franquistes. Durant la Transició va intentar la refundació
de la Lliga Catalana, sense èxit.

MIQUEL SAPERAS I AUVÍ (1898-1978)

Escriptor, poeta, assagista i dramaturg. Activista cultural fill
de Gràcia (Barcelona). Comptable del ram del tèxtil, va ser
gerent de la societat Guillermo Raebel, SA. L’any 1918 es va
casar amb Ramona Puntí i Soler, oriünda de Folgueroles. Durant la postguerra va celebrar a casa seva tertúlies literàries
i musicals i reunions clandestines. Va ser secretari de l’Orfeó
Català entre el 1949 i el 1967, i amic d’Octavi Saltor, amb qui
mantenia correspondència ja abans del 1930. A partir dels
anys cinquanta, Saperas va passar molts estius a Folgueroles, primerament al carrer de la Font i més tard al carrer Nou.
Va ser un dels principals impulsors d’Amics de Verdaguer de
Folgueroles. Va ser-ne el soci més dinàmic, la persona clau
en la legalització dels estatuts de l’entitat l’any 1967 i un dels
promotors de la Casa Museu. Anteriorment, havia fet costat
a Josep Maria Garrut en la museïtzació de Vil·la Joana (1963).

