
        

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacint Verdaguer  i Santaló 
 

(Folgueroles, 1845 – Vil·la Joana de Vallvidrera, 1902) 

 

 
Commemoració de 

 

 175è aniversari del seu naixement 

 

 118è aniversari del seu traspàs 

 
 

 

 

 

Barcelona, cementiri de Montjuïc, 5 de juliol de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIII ___________________Indrets del Record__________________________ 

indretsdelrecord@gmail.com 



 
Jacint Verdaguer i Santaló 175è aniversari del seu naixement 

 

(Folgueroles, 1845 – Vil·la Joana de Vallvidrera, 1902) 

 

Benvolguts, 
 

Diumenge que ve, dia 19, és el tercer diumenge de juliol. En aquesta data, cada 

any, des del 1980, se celebra l’Aplec del Pi de les Tres Branques. Aquest any no 

es farà. La pandèmia ho ha capgirat tot. El 12 de juny, des de l’Ajuntament de 

Castellar del Riu se’ns comunicava que aquest any no se celebrarà l’Aplec. Així, 

doncs, ens retrobarem l’any que ve. 
 

L’Aplec del Pi de les Tres Branques és un aplec de Països Catalans. Verdaguer 

ho va idear així, tres branques, tres països: Catalunya, València i Mallorca, que 

formen “Catalunya la Gran”. Amb una sola poesia refermava la nostra història. 

Ens retrobarem l’any que ve amb els germans de Mallorca i de València, i ara 

hem d’afegir-hi els germans de la Catalunya del Nord que, tal com diu 

Verdaguer, “la destral del centralisme” va esbrancar. Però som uns. 
 

Us adjuntem l’opuscle de record de l’acte que en honor del poeta Jacint 

Verdaguer es va celebrar el diumenge 5 de juliol proppassat a la seva tomba. 

L’oferim com un record de commemoració dels 175 anys que fa que Verdaguer 

va néixer a Folgueroles.  
 

Barcelona, 15 de juliol de 2020. 

 

 

IIII ___________________Indrets del Record__________________________ 

indretsdelrecord@gmail.com 

  



                    
             Jacint Verdaguer i Santaló 

 

 

     Commemoració del 118è aniversari del traspàs, 
 

175è aniversari del naixement 
 

 (Folgueroles, 17 maig 1845 – Vil·la Joana de Vallvidrera, 10 juny 1902) 

 

Acte d’homenatge al poeta a la seva tomba 
 

(Cementiri de Montjuïc, Barcelona, via Sant Joan, agrupació 9, núm.1) 

 

Diumenge, 5 de juliol de 2020 
 

Programa 

Benvinguda: Joana Ventura, presentadora. 

• Ofrena floral. 

• «El cant dels ocells», interpretat pels músics Anna Soler i Pep Torras 

.  Obre els parlaments: Jordina Boix, directora de la Fundació Verdaguer 

• Perpetuïnes per a Verdaguer,   Joan Vilamala, vicepresident d’Amics de Verdaguer de Folgueroles 

• Maleïda. L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto, per l’autor Bernat Gasull i Roig 

• La Maleïda (fragment), de Verdaguer, recitat per l’actriu  Joana Ventura 

• 1945. Centenari del naixement de Verdaguer. Commemoració al II Concurs Parroquial de Poesia de 
Cantonigròs, per Teresa Clota 

• «L’emigrant», interpretat pel baríton Salvador Molins 

• Cloenda de l’acte:  

• Ilm. Sr. Xavier Roviró, alcalde de Folgueroles 

• Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura 

• Cant d’«Els Segadors». 

 

• Obsequi als assistents d’opuscles de record. 
 



 

• A les 12 del migdia. Ofrena floral:  

Generalitat de Catalunya. Conselleria de Cultura.  
     Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura de Barcelona.  

Ajuntament de Folgueroles.  Amics de Verdaguer de Folgueroles. 

Indrets del Record 
 

 

                   
                                                                                                                    Fotografia: Jordi Moral 

 

• Els músics de Manresa Anna Soler i Pep Torras interpreten  “El cant dels ocells”. 
 

D’esquerra a dreta: Joana Ventura, actriu, presentadora, Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura, 

Xavier Roviró, alcalde de Folgueroles, Jordina Boix, directora Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, 

Joan Vilamala, vicepresident Amics de Verdaguer de Folgueroles, Bernat Gasull, autor de Maleïda. 

L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto, Pep Torras i Anna Soler, músics, Teresa Clota, Indrets del 

Record.  
 

 

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 
 

Opuscle de record: 
 

Jacint Verdaguer. Commemoració del 118è aniversari del traspàs, 
175è aniversari del naixement. 

 

Barcelona, Indrets del Record, 5 juliol 2020. 
 
Textos: 



• Acte d’homenatge a Jacint Verdaguer a la seva tomba Diumenge, 5 de juliol de 2020 

 

La situació de pandèmia que vivim ens ha fet alterar el programa habitual. El diumenge següent al 10 
de juny, data del traspàs del poeta, era el dia que, de consuetud, acudíem a la seva tomba a fer-li 
homenatge. Aquest any, com que és un any especial, l’hem ajornat. És especial perquè els 
conterranis de Verdaguer venen a la seva tomba a fer-li honors amb motiu del 175è aniversari del 
naixement del poeta. I hem esperat que el confinament els permetés viatjar a Barcelona. 
 

Recordem amb molt d’afecte i consideració quan l’any 1995, amb motiu del 150è aniversari del 
naixement del poeta, varen venir, encapçalats pel seu alcalde, en representació del poble, 150 
folguerolencs, tants com anys feia del naixement de Verdaguer, per casualitat o volent-ho, a fer 
homenatge al poeta a la seva tomba. Varen cobrir el replà de la tomba de rams de flors dels seus 
horts i jardins. Recordem molt especialment el parlament tan emotiu que va fer la pedagoga Mercè 
Torrents i Bertrana, perquè va fer ressaltar el Verdaguer de valor universal i aquell Verdaguer tan 
proper, tan d’ells, honor del poble de Folgueroles. 
 
Aquest any, per honorar Verdaguer a la seva tomba, la gent del seu “bressol de ma infantesa” hi 
venen representats per l’alcalde, Xavier Roviró, gran coneixedor de l’obra de Verdaguer, popular 
folklorista i conegut de tots nosaltres perquè ha estat sempre un col·laborador i participant de la 
Festa de Verdaguer de Folgueroles, a la qual fa molts anys que hi hem anat amb autocar per assistir-
hi, i que enguany, a causa de la pandèmia, no s’ha pogut celebrar. 
 
També hi assisteixen representants de les entitats verdaguerianes, com ara la Sra. Jordina Boix, 
directora de la Fundació Jacint Verdaguer, i de l’entranyable espai Casa Museu Verdaguer, que 
ofereix el record preuat del poeta i moltes activitats culturals entorn de l’obra i els llocs relacionats 
amb Verdaguer. 
 
En representació de l’associació Amics de Verdaguer de Folgueroles, divulgadors de l’obra de 
Verdaguer i organitzadors d’actes verdaguerians, hi assisteix i hi col·labora el seu vicepresident, Joan 
Vilamala, escriptor, autor de molts textos d’investigació sobre l’obra de Verdaguer, prolífic autor 
d’auques; en té diverses referides a Verdaguer. 

 
Al poeta Jacint Verdaguer, al seu poble natal aquest any el dia que feia 175 anys del seu naixement el 
varen homenatjar amb l’original “cobriu-me de flors” al seu monument. A Barcelona, a la seva 
tomba, li oferim flors, paraules, música i cants. Com sempre. Però, aquest any, amb el goig de tenir la 
companyia i la participació de l’Ajuntament i les entitats verdaguerianes del seu poble. 
 
També avui ens acompanyen:  
Bernat Gasull i Roig, biòleg i expert muntanyenc, estudiós de les excursions que va fer Jacint Verdaguer 
pel Pirineu. És autor del llibre Maleïda. L’aventura  de Jacint Verdaguer a l’Aneto i col·laborador del 
documental Maleïda 1882, que el mes de maig proppassat, pocs dies abans del 175è aniversari del 
naixement de Verdaguer, es va passar pel Canal 33. La repercussió que va tenir el fet de passar-la per 
televisió va representar com si en fos l’estrena. Va ser un èxit molt comentat. 
 
Les paraules i l’acció del pedagog i crític literari Joan Triadú, de fa 75 anys, per commemorar el 
centenari del naixement de Verdaguer, en català, en un nucli ocult de l’ampli espai físic del 
Collsacabra, fa evident la greu persecució que patia la llengua i la lluita constant que ha calgut per 
refer-la. 
 
Ens ofereixen, una vegada més el seu art, per honorar Verdaguer, l’actriu i rapsoda Joana Ventura i el 
músic i baríton Salvador Molins. I enguany, els músics de Manresa Anna Soler i Pep Torras 
acompanyen l’ofrena floral amb la interpretació d’«El cant dels ocells». 
 



El President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha delegat la seva representació per presidir 
aquest acte d’homenatge a Jacint Verdaguer, a la Consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga. 
 
A tots, “niuada de calàndries”, moltes gràcies. 
 
Teresa Clota 
Indrets del Record. Barcelona, juliol de 2020. 
 

♦♦♦♦ 

   Fragments transcrits del parlament  de  la  consellera  de  Cultura Mariàngela Vilallonga 

Alcalde,  vicepresident,  directora.  Benvolguts amics i amigues que ens  trobem  avui aquí  per 
commemorar,  la mort de Jacint Verdaguer, mossèn Cinto, ara fa 118 anys.  
 
Tenia 57 anys, havia nascut el 1845, ara fa 175 anys, i no només moria un escriptor admirat i un 
home d’Església controvertit, sinó també un mite. En el cas de Jacint Verdaguer resulta impossible 
deslligar-ne la vida de l’obra escrita i la seva producció literària és fruit dels tombs existencials a 
través dels quals avança el seu geni creador. Era considerat “el poeta de Catalunya” i el recordem 
com el pare de la modernitat literària catalana, però també com una icona referencial per al conjunt 
social del país.  

A mossèn Cinto li devem que, en el marc de la Renaixença, situés de nou la llengua catalana en la 
categoria de llengua literària. El domini superb de la llengua, la varietat de la prosa i la seva qualitat 
poètica han fet de Verdaguer una figura cabdal per entendre la continuïtat del fil que s’estén de Llull 
i March a Maragall. És l’escriptor català més important i representatiu del segle XIX que arriba fins al 
segle XXI amb un vigor i una vigència extraordinària i segueix generant entusiasme entre autors 
contemporanis que s'interessen i es posen en contacte amb la seva obra. Calen propostes actuals 
que s'interrelacionin i estableixin un diàleg amb l'obra del poeta de Folgueroles i l’acostin als lectors 
d’avui a partir de nous formats. El Verdaguer més crític amb la realitat social de la Barcelona del 
segle XIX que esdevé altaveu de denúncia, la seva mirada sobre el paisatge que rebem a través dels 
seus versos, el sentit, la forma i la musicalitat d’alguns dels textos de Verdaguer o la seva 
espiritualitat fan que sigui necessària una revisió de la seva obra amb ulls contemporanis per veure i 
entendre el rastre i l'empremta que ha deixat la poesia del poeta no només en el seu temps, sinó 
també a la societat d'avui.  

Verdaguer, un home que havia estat alt i de bona planta, en sentit literal i figurat, havia envellit 
prematurament a causa de la tuberculosi, malaltia de l’època, que se’l va emportar també 
prematurament. Eren tres quarts i cinc de sis de la tarda del 10 de juny del 1902. Tres dies després 
en un enterrament multitudinari els catalans acomiadaven el seu poeta nacional.   

Avui, com cada diumenge després del 10 de juny, tornem a Montjuïc per homenatjar Jacint 
Verdaguer en l’aniversari de la seva mort. Enguany la COVID ha impedit que ho féssim en la data 
assenyalada però finalment ens trobem al voltant de la tomba del poeta per retre-li el merescut i 
tradicional homenatge.  

   “Lo que un segle bastí l'altre ho aterra, 

   mes resta sempre el monument de Déu; 

   i la tempesta, el torb, l'odi i la guerra 

   al Canigó no el tiraran a terra, 

   no esbrancaran l'altívol Pirineu”. 

[....] 



La Consellera relacionà la influència de la llengua de Verdaguer en molts escriptors i en posà un 
exemple: el de Mercè Rodoreda, que ja en plena maduresa manifesta:   

  “Encara que no vingui a tomb voldria retre homenatge a tres grans figures  que m’han ajudat              
 en la meva feina. Són Jacint Verdaguer, Joaquim Ruyra i Josep Carner. Homes de gran         

        categoria,  de molta classe,  que  van picar pedra a la pedrera de l’idioma i van descobrir-hi   
         vetes d’or. Per aquesta herència els vull significar tot el meu respecte i tot el meu agraïment.”  
 

♦♦♦♦ 

 

Barcelona i Folgueroles, units per Verdaguer 
 

El confinament decretat fa tres mesos ens ha portat a celebrar l’acte de record al nostre poeta davant la 
seva tomba tres setmanes després de l’aniversari de la seva mort. I s’escau, justament, que avui és cinc 
de juliol, diada de Sant Miquel dels Sants, festa major de la ciutat de Vic, ciutat importat en la vida de 
Mossèn Cinto. 
 
Verdaguer és ben viu encara. Qui el llegeix s’emociona, qui l’estudia el redescobreix, qui segueix les 
seves passes coneix més el país, la seva gent, les muntanyes, les valls, les llegendes i les plantes. La 
seva vitalitat es tradueix en: pel·lícules, biografies, musicals, novel·les, reportatges, reedicions, 
estudis, cançons. 
 
És viu, però fa 118 anys que Verdaguer va triar morir i ser enterrat a Barcelona. Davant de poder-ho 
fer a altres llocs com Vic o la Catalunya del Nord, on tenia molts amics, preferí acabar els seus dies a 
Barcelona, la ciutat que tant havia estimat. Al costat dels seus pobres i a prop de la família que havia 
adoptat. El mateix dia de la mort, ja ben entrada la nit, va fer venir a l’alcalde de Barcelona, Joan 
Amat, i li va demanar que volia ser enterrat a Montjuic. I ho feu davant notari, canviant el testament 
que li havien fet signar pocs dies abans. És enterrat, doncs, aquí, a Montjuïc, per desig exprés del 
poeta i per voluntat de l’alcalde que feu tots els possibles per complaure’l. 
 
Per Folgueroles és un orgull ser el bressol de Verdaguer. Per Barcelona ha de ser un honor tenir la 
tomba del poeta més gran de les lletres catalanes, referent important de la nostra cultura i 
personatge destacat de la literatura europea. 
 
Folgueroles, un poble xic a repeu del Montseny i amb vistes al Pirineu, veié néixer ara fa 175 anys 
en Cinto, un vailet eixerit que des de ben menut mostrà un gran interès per la llengua i la natura. 
Barcelona, capital cultural i port important de la riba mediterrània, on madurà com a gran poeta, 
fou la ciutat escollida primer per a viure-hi i després per a morir-hi. 
 
Així, Folgueroles i Barcelona, mitjançant Verdaguer, estem units per sempre pel seu llegat. I els 
ajuntaments respectius hem de mantenir vius per les generacions d’ara i les venidores els records 
del seu naixement i de la seva mort. 

 
Deixeu-me acabar amb tres versos de Verdaguer, trets d’un poema de caire místic que es troba a 
Roser de tot l’any, just el dia 10 de juny. 

 
  En lo bell mig d’aquest Cor  
  trobí la mar de l’amor, 
  i em llancí dintre l’onada. 

Xavier Roviró i Alemany 
Alcalde de Folgueroles 

 
♦♦♦♦ 



  Verdaguer: Memòria, present i futur 
 

L’entitat Indrets del Record em convida avui a obrir l’acte anual d’homenatge davant la tomba de 
Jacint Verdaguer, al cementiri de Montjuïc, quan fa 118 anys de la mort del poeta i en el 175è 
aniversari del seu naixement. 
 
Probablement recordarem aquest 2020 per la càrrega freda del distanciament entre persones i el 
temor de l’invisible, però també per la perseverança en el record i l’homenatge al poeta en un any 
d’efemèrides. Celebrem a destemps, però sense pausa. Ho vam fer a Folgueroles el 17 de maig 
cobrint-lo de flors i ho fem avui acompanyant-lo amb la paraula. 
Aquests mesos, en el nostre objectiu constant de posar en valor el llegat de Verdaguer i la seva obra, 
hem buscat, com tantes vegades, en les seves paraules, per publicar-les de nou. Hi hem trobat, com 
una visió, com un aixopluc, el relat viu del sentiment present. 
 

En aquest món tothom plora,  
tothom plora dia i nit, 

si no les penes passades,  
les penes que han de venir  

[...] 
Companys meus de cautiveri,  

no voleu cantar amb mi? 
 

També ens diu «Tot passa» dins Espines i flors. Des de la terra, des de les coses petites fins a les més 
gegantines, el seu geni poètic perdura perquè des del s. XIX i al XXI ens parla —universal— de la 
condició humana. 
 
Parlem de memòria i —també i sobretot— de present i de futur. L’obra del poeta, avui vigent, 
segueix empenyent lectures i relectures i les veus d’artistes contemporanis, reconeguts i 
emergents, que troben en Verdaguer l’esqueix creatiu on continuen bevent. Saber-lo viu a través de 
l’art i de la paraula és el millor homenatge que li podem retre avui. 
 

Jordina Boix Noguera 
Directora de la Fundació Jacint Verdaguer 

 
♦♦♦♦ 

Perpetuïnes per a Verdaguer 
 

Jacint Verdaguer, l’any 1893, així que es va instal·lar al santuari de la Gleva va continuar el seu 
«Dietari de pensaments religiosos», en general poesies breus de tipus intimista o impressionista 
(eren temps de Modernisme), relacionades amb la festivitat del calendari, que sortien publicats a 
La Veu de Catalunya. 
 
Per a l’endemà de la festa de Tots Sants va compondre, com era d’esperar, aquest poema que 

parlava de la mort1. 
 

Dia 2 
Diada de morts 

   Omnibus una quies 
 

Com cau la fulla 
per la tardor 

tal se despulla 
de sa bellesa 
la jovenesa. 



Tota hermosura 
floreix i mor: la sepultura 

guarda en l’ossera 
llur polsinera. 

 
 

Tanmateix aquests versos (que evidencien més d’un tòpic literari com ara fugit irreparabile tempus, 
vanitas vanitatum o,  si voleu, contemptus mundi, memento mori, i omnia mors aequat en 
l’epígraf), Verdaguer els va desestimar i en la versió en format de llibre del poemari Roser de tot 
l’any (1894) els va canviar pels següents: 
 

Dia 2 
Diada de morts 

   Omnibus una quies 
 

Fill de la terra dura,  
net del no-res,  

baixo a la sepultura  
pels anys empès. 

Mes trobo la baixada  
més que feliç, 

quan penso que és l'entrada  
del Paradís. 

 
Però més encara. Amb un canvi de títol, Perpetuïnes, anys després Mossèn Cinto, com a mostra de 
condol, va passar el poema manuscrit al seu amic impressor, Josep M. Altés, amb motiu de la mort 
del seu fill primogènit, Josep M. Altés i Roig (29.10.1898) de només 15 anys, que el va publicar el 
setmanari El Sarrianés. Davant del fet tràgic de la mort del jove, Verdaguer hi va fer un petit gran 
canvi (oxímoron) qualificant la mort de cruel baixada feliç i va ser llavors que amb el nou títol va fer 
ben explícit el valor de perpetuïtat de la literatura. 

 

Perpetuïnes 3 

   Omnibus una quies 
 

Fill de la terra dura, 
 net del no-res,  

baixo a la sepultura  
pels anys empès. 

Mes la cruel baixada  
trobo feliç 

quan penso que és l'entrada  
del Paradís. 

 
Això explica que la impremta Altés fes servir el mateix motllo per al recordatori de la mort de 
Verdaguer, l’any 1902, probablement per iniciativa de Viada i Lluch que dirigia El Sarrianès, i potser 
fins i tot amb el vistiplau del poeta. Per què no? (Això dóna per a una escena d’una novel·la) El nou 
títol reforça prou clarament el valor de perpetuïtat de les paraules del poema. 
 
Que la poesia per Verdaguer, «àliga superba», el poeta genial i únic que primer practica sense 
complexos la renaixença de la llengua catalana, ens redimeix és evident: «és un ocell del cel que fa 
sovint volades a la terra» i «ens transporta al paradís», d’aquí el seu valor d’eternitat, de 
perpetuïtat. 
 
Per això qualifica de «Perpetuïnes» –nom d’una flor que manté el color després de morta– els 



versos de la «Diada dels morts de Roser de tot l’any quan el retoca l’any 1898; talment un 
subgènere literari, una floreta que perdurarà en el temps. Com també titula Perpetuïna la breu nota 

necrològica que l’any 1901 escriu amb motiu de la mort del seu amic, Josep Serra i Camp- delacreu,4 

lluitador convençut de l’Esbart de Vic, descobridor i restaurador del Temple Romà. I encara, la 
crònica de l’enterrament de l’amic nord català Justí Pepratx. Article publicat a “Lo Pensament 
Català” (5-I-1902). 
 
Noti’s, d’altra banda que l’epígraf Omnibus una quies “Un *mateix+ repòs per a tots”, no és un 
epígraf bíblic sinó de la literatura pagana: Omnibus una quies [operum, labor omnibus unus, tret de 
Virgili. Geòrgiques, 4, 184] Qui no sap que Verdaguer va cantar missa entre un dolmen i un altar? 
Tindria res d’estrany que les escenes finals del mite d’Orfeu fossin la font d’inspiració dels darrers 
versos de La Pomerola? 
 
Així com en la mitologia clàssica el cap d'Orfeu clavat a la seva lira quan arriba a l'illa de Lesbos, 
encara té la facultat de cantar i el poder musical d'Orfeu no s'esvaeix ni tan sols després de la seva 
mort, així també la poesia del trobador que torna a la llar (Verdaguer) perdura, es perpetua, una 
vegada més. 

 

Penjau lo meu llaüt d’eixa Creu santa  
i oint-lo als aires del matí sonar  

direu –Deu ser lo trobador que canta 
 l’eterna primavera al començar. 

 
No sorprèn, doncs, que la poesia que «vessa una gota de consol en lo cor dels desterrats fills d’Eva», 

faci que el poeta, «fill de la terra dura5 i nét del no-res6» experimenti, «trobi feliç» «la cruel 
baixada», perquè entén, «pensa que la mort és l'entrada del Paradís» o de la Glòria, amb majúscula 
i amb minúscula on avui trobem perpetuat Verdaguer. 
 
Val a dir que aquestes notes les tenia guardades d’ençà que Eusebi Tolosa i Magriñà, en nom de la 
família del col·leccionista Isidre Magriñà –que deia que Espanya llinda al nord amb Canigó i al sud amb 
L’Atlàntida–, va fer donació a la Casa Museu Verdaguer, de Folgueroles, del motllo d’impremta que 
havia pertanyut a la impremta Altés i que conté el poema comentat. Vegi’s La Falguera. Revista 
municipal de Folgueroles, n. 45, p.33. (2016). 
 
M’he decidit, però, desempolsinar-les en veure que el poema no havia passat per alt a dos bons 
autors que a començaments d’any, el 2020, han aportat dues novel·les biogràfiques molt 
interessants sobre el poeta de Folgueroles: Fills de la terra dura, de Daniel Palomeras, que en pren 
el títol i passa el subjecte al plural, potser per implicar-hi més els lectors, i Entre l’infern i la glòria, 
d’Àlvar Valls, que reprodueix el poema en cloure la novel·la, i que ja en el títol ens insinua el món 
en què el poeta es va moure, fins i tot en el llit de mort. 
 
I és que, com diu Ricard Torrents hem de rellegir Verdaguer amb ulls actuals; o en color, com diu 
Àlvar Valls. L’hem d’entendre tal com és i com va ser: rebel però fidel a Déu i a si mateix, amic de 
dretes i esquerres, republicans i regionalistes, clericals i anticlericals... Només així, partint d’una 
lectura inclusiva, no sectària ni excloent, podrem entendre el primer dels nostres clàssics moderns, 
que no va deixar indiferent ningú quan, amb motiu de la seva «cruel baixada» però «feliç», va 
quedar clar per sempre més que era i és el Poeta del poble. 
 

Joan Vilamala, 2020  
Vicepresident d’Amics de Verdaguer 

 
1 VERDAGUER, J. Totes les obres, vol. IV, Poesia dispersa, p. 187 (2006). 

2 BERNAL, C. Roser de tot l’any (p. 440) 2-XI. Títol. Fou publicat a la revista Lo Sarrianès, núm. 201, de 29 
d'octubre de 1898. 
 



  3 Diccionari Alcover-Moll: «Planta amarantàcia de l’espècie Gompherena globosa, de tija pilosa i fulles enteres i     
  oposades, de flors globuloses blanques o purpurines que conserven llur color després de seques». 

4 Vegi’s Ausa n.147 (2001). 

5 Gn2, 7:«Llavors el Senyor-Déu va modelar l’home amb pols de la terra». 

6 Gn1,2: «La terra era caòtica i desolada, les tenebres cobrien la superfície de l’oceà...» 
 

♦♦♦♦ 

 

  L’home que per escriure un poema va pujar una muntanya 
 

No me n’estic. He de confessar que estic malalt, malalt d’obsessió per aquesta aventura. Vaig fer la 
travessa, de dalt a baix. I a trossos hi vaig tornar una, dues, tres i quatre, si calia deu vegades o més 
en alguns trams. Gairebé sempre sol. En acabat em trobava llegint, rellegint i tornant a rellegir 
minúcies, cercant i recercant els personatges amb qui va parlar, les notes que prenia, el tipus de 
lletra, el llapis o tinta utilitzada... Com si es tractés d’una novel·la policíaca, volia despullar els 
implicats en un episodi d’una quinzena de dies pels Pirineus de finals del segle XIX. De mica en mica 
vaig anar esbocinant els complots. O si més no, ho vaig intentar. 
 
Em captivaven les aventures d’aquella fornada de viatgers d’arreu del món que, a mitjan i final del 
segle XIX, imbuïts per un esperit romàntic i descobridor, assolien valls, cimals i indrets recòndits 
del nostre Pirineu. I entre ells, apareixia una figura que a primer cop d’ull sorprenia, per la gosadia, 
per ser de casa nostra, per l’objectiu del viatge, per com anava..., per tot plegat una mica. Cap a finals 
del segle XIX, hi va haver un poeta que, per escriure un poema va voler pujar una muntanya. I no tan 
sols la va voler pujar per trepitjar-la, sinó per assolir-la en la magnitud que feia que aquella 
muntanya fos especial: una ascensió volgudament allargada i pretesament farcida de vivències, 
personatges, llegendes, cultura, natura i paisatges; tot per abastar un cim talment com una Ítaca: 
amb totes les conseqüències. Aquest cim era l’Aneto, històricament, a casa nostra, la Maleïda. El 
poeta era Jacint Verdaguer. El poema era Canigó, van ser molts els homes i les dones que, arran 
d’un poema, es van enfilar a aquesta i a moltes altres muntanyes del nostre país. O més ben dit, 
més enllà de la muntanya, van redescobrir un país que existia, allí, als Pirineus. 
 
L’Aneto no era l’objectiu final de Verdaguer. A l’estiu de 1882 pretenia abastar molts més cims i 
valls. Però de ben segur que era l’objectiu prioritari d’una travessa que, en veure’s frustrada 
abans d’hora, no va completar fins a l’estiu vinent: el 1883. Canigó i Maleïda són els eixos de 
l’obra. Probablement van ser triats perquè són els dos grans mites del Pirineu català, els dos 
gegants. Abans del 1882 Verdaguer ja havia assolit la Pica del Canigó (i amb tot hi tornaria el 1883), 
i aquell any cercava sobretot l’altra puntal, l’altra crossa del poema: la Maleïda. 
 
Hi va arribar? Va fer el cim? Com s’ho va fer per preparar aquella expedició? De quins mitjans 
disposava per afrontar-la? Qui el va ajudar en un projecte llavors només reservat per a uns pocs 
privilegiats? Si a Verdaguer li va caldre trepitjar i entendre la muntanya per escriure un poema, jo 
també vaig caure en la temptació d’acostar-m’hi, d’entendre’l una mica, de desfer els dubtes. Això 
és, doncs, un recorregut passa a passa per la travessa del 1882 que Jacint Verdaguer va fer per l’Alt 
Pirineu mentre preparava Canigó. És, així mateix, també una travessa pels camins històrics entre 
valls i muntanyes. Perquè, en bona part, els camins de Verdaguer són els camins que, des de 
sempre, han fet i desfet la gent de muntanya. 
 

Esteu convidats, doncs, amb l’excusa d’un poema, a descobrir una aventura. 
 

Bernat Gasull i Roig 
 
 

De: Maleïda. L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto. Bernat Gasull i Roig. Folgueroles: Verdaguer Edicions, 
2015. pàg. 19-20. 



 
♦♦♦♦ 

 
 

 

   Quins crits més horrorosos degué llançar la terra 

   infantant en ses joves anyades eixa serra! 

   Que jorns de pernabatre, que nits de gemegar,  

   per traure a la llum pura del sol eixes muntanyes 

   del centre de sos cràters, del fons de ses entranyes,  

   com ones de la mar! 

 

   Un jorn, amb terratrèmol s’esbadellà sa escorça,  

   resclosa d’on al rompre’s brollà amb tota sa força  

   un riu d’aigües bullentes d’escumes de granit,  

   que al bes gelat dels aires se fixa en la tempesta, 

   i el mar llançà, per fer-lo més alt, damunt sa testa  

   sos peixos i son llit. 

 

   Passaren anys, passaren centúries de centúries  

   abans que s’abrigassen de terra i de boscúries  

   aqueixes ossamentes dels primitius gegants,  

   abans que tingués molsa la penya, flors les prades,  

   abans que les arbredes tinguessen aucellades, 

   les aucellades cants. 

 
          Jacint Verdaguer 

 

           De “La Maleïda”, Canigó, cant IV. 1886. 

 
♦♦♦♦ 

 
 
 
 

   El Centenari del naixement de Verdaguer, des de Cantonigròs, a les envistes del seu poble natal 
 

75è aniversari del Concurs Parroquial de Poesia de Cantonigròs. La commemoració d’aquesta data 
s’havia programat per al dia 20 de juny d’enguany, a Cantonigròs, però les circumstàncies sanitàries 
que vivim no ho han permès i es farà a l’estiu del 2021. 
 
A l’agost farà 75 anys que a Cantonigròs es va commemorar el centenari del naixement de Jacint 
Verdaguer i, cosa especial en aquell temps, es va fer en català. Es va poder fer així perquè el 
concurs era parroquial, el poble era petit, malgrat el nom, desapercebut per la censura, enfilat a la 
muntanya, i que no se’n va poder fer mai difusió. Es podria dir que no l’hi sabia ningú. 



 

Extraiem de l’Arxiu del Concurs Parroquial de Poesia de Cantonigròs i Festa Literària del Collsacabra 

(1944-1968) el document del 1945 referent a la commemoració del Centenari de Verdaguer.(1) 

 
1945. Un acte clandestí a Barcelona. L’any 1945, el règim franquista va aprofitar el centenari del 
naixement de Jacint Verdaguer per intentar apropiar-se el poeta convertint-lo en símbol 
d’espanyolitat.  Així, l’Ajuntament de Barcelona, presidit encara pel falangista Miquel Mateu i Pla, i 
també la Universitat, de la qual era rector imposat l’home de confiança de Franco Enrique Luño 
Peña, van organitzar diversos actes amb aquesta intenció, invariablement presidits pel governador 

civil de la província.(2) 

 
Tots els actes en català eren prohibits. El 17 de maig de 1945, el dia que feia cent anys que havia 

nascut Verdaguer, a casa de l’arquitecte Lluís Bonet i Garí, els Amics de la Poesia(3) fan un acte 
literari rigorosament clandestí. El poeta Josep M. de Sagarra és l’encarregat de fer el parlament i el 

titula “Mossèn Cinto, poeta nacional”.(4) 

 

Sagarra manifesta: 
 

“Avui ens adonem que molta feina reeixida a força d’estudis fou realitzada en l’obra de Verdaguer 
per obra i gràcia d’un instint no superat. I acceptem la solució verdagueriana, perquè hi trobem el 
sentit i el geni infal·lible de la llengua.” 
 

[...] 
 

De L’Atlàntida diu: 
 

“El que em deixa perplex és l’aplom enorme, l’audàcia magnífica de l’home de la Plana de Vic, que 
basteix una faula monstruosa i absurda amb un inexhaurible tresor de natura directament 
observada; el que em deixa perplex és la presència meravellosament definida de tantes flors i de 
tantes herbes, de tanta meteorologia i de tanta agricultura caçades en el baf perfectes dels 
conreus; el que em deixa perplex és com dins una trepidant màquina retòrica neix el verb i com 
l’adjectiu pinta delicadament i fa tremolar el nom amb una vida insospitada.” 
 

Sagarra reivindica Verdaguer: 
 

“Jo crec que mossèn Cinto pot ésser sentit avui, més que en cap època de les que hem viscut fins ara, 
com el nostre poeta màxim.” 
 
Constància de l’assistència d’un grup d’intel·lectuals a aquest acte. D’alguns en queda constància 
amb les signatures que estampen en un llibre de poesies de Verdaguer: Josep Maria de Sagarra, 
Carles Riba, Josep Puig i Cadafalch, Montserrat Salvadó, Tomàs Garcés, Miquel Coll i Alentorn, 
Ramon Aramon i Serra, Maurici Serrahima, Ramon Sugranyes de Franch, Jordi Rubió i Balaguer, 
Antoni M. Badia i Margarit i Narcís Bonet i Armengol. 
 
El jove Joan Triadú va assistir també a aquest acte i el va impressionar sentir recitar a Josep Maria 
de Sagarra, amb un to enèrgic i vibrant, Els dos campanars, del poema Canigó de Verdaguer. 
 
1945. Homenatge a Verdaguer a Cantonigròs. Arriba la Festa Major i amb ella el segon Concurs 
Parroquial de Poesia. Triadú, inspirat per l’acte del centenari de Verdaguer a Barcelona, titula el 
seu parlament d’obertura “En el centenari de Jacint Verdaguer”. 
 

N’extraiem alguns fragments: 
 

  Verdaguer, un veí singular. Cantonigròs a les envistes del poble natal del poeta: 
 

“No gaire lluny d’ací, a la banda de la Plana que mira de prop el Montseny, al peu també de les 
Guilleries, nasqué fa cent anys Mossèn Jacint Verdaguer. 



Si avui ací ens reunim gairebé en íntim cenacle per a assistir a un concurs poètic és, per dir-ho així, 
de rigor, encapçalar la petita festa amb unes paraules breus i concretes referides a la persona d’un 
dels nostres més grans poetes; potser, potser, segons com es miri, el més gran de tota la nostra 
història. I  a més d’ésser natural que es parli d’un poeta gran en un concurs de poesia, per petit que 
aquest sigui, és obligatori recordar-lo perquè ens trobem en el seu propi país, a la vista de la terra 
que ell estimà més, on visqué, s’hi feu home i s’hi feu vell. 
 
En aquestes circumstàncies, un oblit o una omissió serien imperdonables. Verdaguer coneixia 
perfectament aquest país, i d’això se’n poden citar molts exemples dintre la seva obra: en el llibre 
Aires del Montseny, posem per cas, hi ha una poesia dedicada a la Verge del Roure de Pruit. Què 
millor podem fer, doncs, els qui, de naixença o de passada, fem vida en aquest país, que recordar-
lo? 
 

Mossèn Cinto nasqué com tothom sap a Folgueroles, en plena primavera de l’any 1845. Fill, 
naturalment, de pagesos, de pagesos humils. Qualsevol infant d’un poble de pagesia fa 
exteriorment el mateix que feia aleshores el petit Cinto. Hem dit exteriorment, però a dins què hi 
passava? La mare del futur poeta, segons ell mateix ens explica, li contava rondalles  i li cantava 
cançons. Exactament igual que totes les mares. Però no gaires fills surten per això genials. Vol dir, 
doncs, que a més hi havia una altra cosa. Ens conta Verdaguer mateix també que es delitava en la 
contemplació de la naturalesa. Això, que ningú li ho havia ensenyat, ja és molt més important. Ell 
veia la naturalesa amb ulls de poeta i sentia la joia d’estimar-la. 
 
Portava, doncs, a dins la poesia que quan fou gran desprengué enfora. 
 
Aviat sentí la vocació sacerdotal. I anà al seminari de Vic. Les despeses de tot plegat eren un seriós 
obstacle, i per ajudar-se a pagar-les entrà d’estudiant, que en deien, al Mas Tona del terme de Sant 
Martí de Riudeperes. Allí escriví els primers versos. No és difícil d’imaginar la seva mirada brillant 
mentre recorria la contrada d’un cap a l’altre, llavors que tenia setze i disset anys i el món era tot 
blau i el seu pensament era tot ales. Aquestes ales no foren pas de curta volada; al contrari, foren 
fidels, ardides, meravelloses. 
 
Ja portava de cap una obra que l’havia d’immortalitzar: L’Atlàntida. I en els Jocs Florals de Barcelona 
de l’any 1877 aquest poema obtingué el premi de la Diputació de Barcelona. De cop i volta 
Verdaguer es feu famós. Havia escrit un dels poemes més importants del segle dinou i de totes les 
literatures. Avui es reconeix igualment la força extraordinària que vivia en ell, donant proves, a 
més de la inspiració, d’una habilitat i una erudició formidables. L’Atlàntida és una obra famosa 
arreu del món. 
 
L’Atlàntida, traduïda a tots els idiomes, admirada per totes les generacions, segueix essent avui, a 
pesar del temps transcorregut i de la natural evolució de les idees, un monument de la força de la 
creació humana.” 
 
De la llengua de Verdaguer, Triadú manifesta: 
 

“Cal considerar, a més, que escrivia en una llengua renaixent i que treballava tot sol, sense 
predecessors valuosos que li preparessin el terreny per a l’obra. Creà, doncs, en un mitjà gens 
propici, sense tradició propera, espontàniament, cridat per la força del seu geni extraordinari i com 
a portantveu de la inquietud ancestral d’un poble i d’una llengua. 
 

[....] 
 

A vint-i-cinc anys Verdaguer s’ordenà sacerdot i volgué dir la primera missa en la intimitat, en la 
petita ermita de Sant Jordi, ben a prop de Folgueroles, en un turó que domina bona part de la 
plana, tenint a Vic gran pàtria del sacerdot i del poeta per fons, tenint més enllà el reflex argentat 



del Ter incansable, i als horitzons aquestes muntanyes de Collsacabra, el Montseny i el Pirineu. 
 
Ell mateix parla moltes vegades de tot això en els seus versos. A pesar de les llunyanes visions 
marines de L’Atlàntida, a pesar de la llunyania històrica de Canigó, el Verdaguer dels Idil·lis i cants 
místics, que és el més apreciat avui poèticament, no deixa un moment d’ésser fidel en tots sentits, 
no sols a la pàtria en general, sinó a la mateixa contrada pairal dels seus amors. 
 
Però la vida l’havia d’allunyar molt i per molt temps d’aquesta terra dels seus pares. L’esforç fet 
durant l’època dels seus estudis li debilità molt la salut i per recuperar-la li recomanaren un viatge 
llarg per mar. Entrà de capellà en un dels vaixells de la Companyia Transatlàntica. A bord no deixà la 
feina poètica i enllestí, per a editar-la, L’Atlàntida. Llavors ja va continuar sense descans la seva 
producció literària, ja com a poeta descriptiu, èpic, grandiloqüent, ja com a místic, senzill, humil, 
amorosíssim. A partir d’aquesta època es fa notar constant en la seva poesia aquell sentiment tan 
líric, tot verdaguerià: l’enyorança. És en bona part gràcies a l’experiència d’aquests viatges que feia 
per necessitat i en què, per tant, li dolien més les absències i els comiats, que transcendí en tota la 
seva vida aquella alenada del dolor d’enyorament que culminà en una peça cabdal de la seva poesia 
que tots coneixem: L’emigrant. La força de la sinceritat aconsegueix encomanar al qui llegeix aquest 
inspirat poema la passió dolorosa del poeta. Verdaguer recorregué molt més tard Palestina i ens 
deixà el seu Dietari d’un pelegrí a Terra Santa, bella mostra del seu estil en prosa. Però cap viatge 
dels que feu en diverses èpoques no aconseguí d’ell el que feren aquestes travessies per mar en 
plena joventut. Es recorda més que mai dels llocs i coses de la petita pàtria llunyana, dels seus 
amics, admiradors i deixebles, dels poetes de la Plana de Vic, aquells de l’Esbart que fundà gairebé 
adolescent, abans de conèixer la glòria i la fama: 
 

  Niuada de calàndries, poetes de ma terra, 
  jo enyoro vostres càntics d’amor dintre la mar; 

 
exclama, i els parla amb la veu forta de sempre, però amb l’ànima vessant de tendresa i estimació. 
L’estimació: heus ací la seva lluita, el seu drama i per sempre més, per damunt de tot, la seva 
victòria. Verdaguer sofrí molt perquè estimà també molt. La seva vida té un camí de calvari que li 
comença quan li arriba la maduresa, quan és indiscutiblement la primera figura literària del país i el 
seu nom el saben les criatures i el veneren el vells. A tothom arriba el seu doll de poesia popular, i el 
poble diu els versos i canta les cançons de Mossèn Cinto. Però la glòria i la fama no les tingué sense 
l’acompanyament del dolor. La seva personalitat robusta, abassegadora, genial no podia passar 
desapercebuda i no podia deixar de crear-se enemics. Ell era un objectiu gegantí i molts trobaren 
un plaer en encertar-lo de costat, en ferir-lo ben endins. Es necessiten llibres sencers per establir 
amb un judici ben documentat tot el que succeí a l’entorn de Mossèn Cinto en aquells anys que tant 
escurçaren la seva vida. 
 

[...] 
 

El poeta després dels viatges per mar entrà d’almoiner al palau dels marquesos de Comillas, càrrec 
que exercí durant molts anys. Cada dia era un poeta més gran i més complet. Fora molt llarg 
d’anomenar les obres poesies, articles i altres treballs que escriví en tot aquell temps. El fet més 
important fou l’aparició de Canigó, poema d’ambició i proporcions semblants a L’Atlàntida, i en 
molts aspectes superior a aquest.  Alguns dels fragments de Canigó són obres mestres de la poesia. 
Canigó és l’obra de la maduresa i de la plenitud. Publicà també en aquell temps l’oda A Barcelona, i 
així un triomf tocà a l’altre, perquè amb motiu d’això la seva popularitat augmentà 
extraordinàriament, i l’Ajuntament feu del poema una edició molt nombrosa. A l’any 1880 ja era 
mestre en gai saber perquè tenia ja els premis corresponents, i l’any següent presidí els Jocs Florals. 
Llavors com a poeta ja no el discutia ningú i la seva glòria no tenia ni de lluny competidors. L’aspecte 
místic de la seva poesia, el més apreciat estèticament avui, es desenrotllà més i més en els anys de 
tempesta i de lluita, i cap a la fi de la seva massa curta vida. 
 



[...]  la mort el trobà a Vil·la Joana, entre els boscos de Vallvidrera, arran de la capital. Era l’any 1902 i 
per tant Verdaguer en tenia 57. El mateix poble que tant el sentí com a seu l’acompanyà 
devotament en una immensa manifestació adolorida. 
 
El poeta del Virolai, de La mort de l’escolà, del Noi de la Mare, de L’emigrant, de tants goigs a tantes 
Verges humils  i plenes de morenor i floriment, haurà estat així recordat ara, cent anys després de la seva 
naixença, des d’aquest alt mirador de la seva terra.  Aquest és, em penso, un goig per a tots, encara que 
sigui tan petita i tan imperfecta la recordança, i ben segur que ell, que tant estimà, ens ho premiarà amb 
un respir del seu Paradís, d’aquell Paradís que no li haurà faltat més enllà de la seva existència 
humana.” 
 

Teresa Clota 
 
 

(1) Arxiu del Concurs Parroquial de Poesia de Cantonigròs i Festa Literària del Collsacabra (1944-1968). 
Aplegat i digitalitzat per Teresa Clota Pallàs. Imprès i enquadernat en 4 volums, existents en llocs de 
consulta: Biblioteca de Catalunya, Biblioteca Joan Triadú, de Vic, Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, a la 
parròquia de Cantonigròs, al fons d’arxiu d’Òmnium Cultural, i al fons Joan Triadú de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya. 

(2) “Verdaguer sota el franquisme: censura i manipulació”. Discurs de recepció de Ramon Pinyol i Torrents 
com a membre numerari de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, llegit el dia 25 
de gener de 2018. Hi consta: “Hi ha diversos estudis parcials sobre com varen anar les coses en l’àmbit oficial, 
a l’exili, en la minsa i desorganitzada clandestinitat, en l’estament eclesial, en certes institucions 
acadèmiques, en entitats locals, en l’àmbit popular. Ens manca, encara, un estudi global i alhora detallat de 
com va anar aquell 1945.” 

(3) Amics de la Poesia, societat fundada a Barcelona el 29 de febrer de 1921 per Josep Carner juntament amb 
Guerau de Liost, Carles Soldevila, Ramon Sugranyes, Marià Manent, i d’altres. En els primers anys de 
postguerra hom organitzà amb el mateix nom sessions poètiques de caràcter privat amb una intenció 
testimonial imposada per les difícils circumstàncies del moment i hom publicà uns quaderns on es recolliren 
mostres de les lectures, única publicació poètica regular de l’època.” 

(4) El discurs de Josep M. de Sagarra, Mossèn Cinto, poeta nacional, llegit el 17 de maig de 1945, es publicà a: 

-SAGARRA, Josep M. de. «Mossèn Cinto, poeta nacional de Catalunya». [Article dins el volum Miscel·lània 
Verdaguer. Homenatge al poeta nacional de Catalunya en el centenari del seu naixement. 1946, p. 190-204] 
Tria feta per Melcior Font. Pròleg de Lluís Nicolau d’Olwer. París: E. Ragasol, 1946. 248 p. 

I dins el seu llibre: 

-SAGARRA, Josep M. de. Verdaguer, poeta de Catalunya. Barcelona: Aymà, 1966. 

-SAGARRA, Josep M. de. Verdaguer, poeta de Catalunya. Pròleg de Maurici Serrahima. Barcelona: Proa, 1968. 
152 p. (La Mirada; 8) 

-SAGARRA, Josep M. de. El meu Verdaguer. Barcelona: La Campana, 2002. 154 p. [Reedició de Verdaguer, 
poeta de Catalunya] 

 

♦♦♦♦ 

  



 

L’emigrant 

 
Dolça Catalunya,  

pàtria del meu cor,  

quan de tu s’allunya 

 d’enyorança es mor. 

 
I 
 

Hermosa vall, bressol de ma infantesa,  

blanc Pirineu, 

marges i rius, ermita al cel suspesa,  

per sempre adéu! 

Arpes del bosc, pinsans i caderneres,  

cantau, cantau, 

jo dic plorant a boscos i riberes: 

 adéu-siau! 
 

II 

 

¿On trobaré tos sanitosos climes,  

ton cel daurat? 

mes ai, mes ai!, ¿on trobaré tes cimes, 

 bell Montserrat? 

Enlloc veuré, ciutat de Barcelona,  

ta hermosa Seu, 

ni eixos turons, joiells de la corona  

que et posà Déu. 

 
 

III 

 

Adéu, germans; adéu-siau, mon pare, 

no us veuré més! 

Oh, si al fossar on jau ma dolça mare  

jo el llit tingués! 

Oh mariners, el vent que me’n desterra,  

que em fa sofrir! 

Estic malalt, mes ai!, torneu-me a terra,  

que hi vull morir! 

 

         Jacint Verdaguer 

 

 

 



 
El baríton Salvador Molins interpreta “L’emigrant”  Foto: Rosa Ma. Maya 

 

 
Cant d’”Els segadors”   Fotografia: Rosa Ma. Maya 

 



Fotografies de l’acte: 

Parlaments 

                               
Jordina Boix, directora de la Casa  Museu Verdaguer                     Bernat Gasull i Roig, autor de Maleïda.              

de Folgueroles  Foto: Rosa M. Maya                                                  L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto. 

                                                                                                                   Foto: Rosa M. Maya 

 

 

 

     

 
Joan Vilamala vicepresident d’Amics de Verdaguer. Fotografia: Jordi Moral 

 



 

                                   

 Xavier Roviró, alcalde de Folgueroles                                        Mariàngela Vilallonga consellera de Cultura  

                                                     Foto: M. Rosa Maya                                                                     Foto: M. Rosa Maya 

 

 

Obsequis als participants i als assistents: 

     

          
El professor Josep Ma. Farré Pedrol,                                                 Al mig, Joaquim Arenas i Sampera 

d’Indrets del Record, llegeix l’ofrena  

d’Atlantis a la consellera.                                     Fotografies: M. Rosa Maya 

 



  

 
Honorable consellera Sra. Mariàngela Vilallonga 
  
Qualsevol de les activitats que fem, sempre ens pot acompanyar Verdaguer. 
 

Sou membre de l’Institut d’Estudis Catalans i catedràtica de llatí. 
  
Avui, doncs, Verdaguer ens propicia l’oportunitat de poder-vos fer un obsequi ben adient. 
 
L’any 2002, centenari de la mort de Verdaguer,  es va celebrar l’Any Verdaguer. 
 

Des del Servei d’Ensenyament de Català (SEDEC), una de les tantes activitats i material editat destinat 
a les escoles, i als instituts, que es varen editar, n’hi ha un d’especial. 
 

El pedagog Joaquim Arenas, cap del Servei d’Ensenyament del Català, va fer reeditar una obra original 
de dos genis: L’Atlàntida de Jacint Verdaguer, amb la versió llatina de l’escolapi Tomàs Viñas i Sala 
(Mataró, 1864 – Barcelona, 1929), cronista i general de l’orde, llatinista i arxiver.  
 

I va aconseguir que Atlantis arribés a les institucions acadèmiques d’Europa i de l’Estat espanyol. 
 

La primera edició era de l’any 1927, en una edició poliglota de L’Atlàntida. Aquesta segona edició, que 
va sortir impresa l’any 2003, és la que avui us oferim,  en nom del professor Joaquim Arenas, que s’ha 
volgut sumar així a l’homenatge a Verdaguer en el 175è aniversari del seu naixement. 
 

Aquí teniu en nom de tots, també, Atlantis de Jacint Verdaguer. 
 

I moltes gràcies, honorable consellera per haver vingut a aquest acte en honor de Verdaguer. 
 
 
 

 La consellera Mariàngela Vilallonga rep Atlantis 

                                                                                                                    Fotografia: Rosa Ma. Maya 

 



 

 
La professora Maria Dolors Vinyoles i Castells, rep el llibre d’obsequi, Maria Ginés, cerca els destinataris de 

cada bossa d’obsequis.   Foto: Rosa M. Maya 
 
 

 

 
El baríton Salvador Molins rep, com tots els participants, la novel·la sobre Verdaguer, 

novetat d’aquest any, Entre l’infern i la glòria, d’Àlvar Valls.         Foto: Rosa M. Maya 

                       



Els assistents reben d’obsequi dos opuscles d’Indrets del Record: 

 

 

             Jacint Verdaguer                                       Tomba de Jacint Verdaguer.  

Commemoració del 118è aniversari del traspàs, 

175è aniversari del naixement 

                                        Acte d’homenatge al poeta a la seva tomba 

 

Barcelona, cementiri de Montjuïc, diumenge, 5 de juliol de 2020 

  

                                  ~~~~~~~~~~~~ 

 
Dossier en record de Ma. Dolors Làzaro Palau, verdagueriana, d’Indrets del Record 

                 

  
         Maria Dolors Làzaro i Palau                                                   Maria Dolors Làzaro 

                     (Barcelona, 1934 - 2020) 

  heretà del seu pare l’estima per Verdaguer      En lo camí com suara 

                                                                                 molts cansats passen encara, 

                                                                                 assedegats d’aquella aigua 

                                                                                 que guaria el cor confús. 
 

                                                                              Jacint Verdaguer 

 Si avui et citem, Maria Dolors Làzaro i Palau, és pel record que has deixat. 
 

                         Indrets del Record. Barcelona, 10 de juny de 2020. 
 



 

 
Comiat de l’acte:  
 
La consellera Mariàngela Vilallonga obsequia a tothom amb el poema: “Mossèn Cinto”                         
de Maria Àngels Anglada 
 

                                                            Mossèn Cinto 

   Tal com qui cull dintre el bosc vermells gerds de bardissa 
   les antigues paraules collies que obliden els savis 
   i rentaves, amant-lo amb clara mirada d’infant, 
   net de sorres impures, l’or noble i molt vell de la llengua. 
   Sol resseguies les altes arrugues del nostre país 
   —cap a quina cacera més noble que isards vagarosos! 
   Tan amorós com la mare desvetlla el seu fill adormit 
   —ric de somnis i vida— despertes la llengua. Nosaltres 
   cridarem amb veu nova les velles paraules. Mai més 
   no deixarem als amables fossers dur-la a un somni forçat! 

                               Maria Àngels Anglada 
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