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J A C I N T V E R D A G U E R cía, en esséncia i sobretot, 

capellíi i poeta. El Calze i l'Arpa van absoluta-

menc lligats en la seva vida vocacional i protessio-

nal. Poeta de concepció romántica, escrivia a tra

vés deis sencinienrs, a m b gran consciéncia 

d'escrtptor i domini de la llengua. I és que la 

figura de Verdaguer no passa amb el temps, per

qué va unida a alió que no s'esborra: la poesía, 

que en el poema Lrí pomerola es converteix en 

música eterna. El llegat de Verdaguer és l'arpa, el 

so que no passa: 

«Sois per fer-vos un present, 

de Uevant fins a ponent 

he seguir la térra niia; 

vos ne porto una arpa d'or 

que fa passar la tristor, 

que fe venir l'alegria. 

Cada colp que la toqueu 

vos hi rcspondra una veu, 

la veu de l'anima mia». 

Jacint Verdaguer va morir el 10 de juny de 

1902. En aquell momenr, i després d'ims anys 

dih'cÜs per al poeta, la societat catalana va rcndir-

¡i un espontani i impactant homenatge; milers de 

persones es van reunir a Barcelona per acomia-

dar-lo el dia de Tenterrament. Cene anys després, 

han cstat moltes les iniciatives portadcs a cerme 

per rememorar el Poeta de Catalunya en aquest 

Any Verdaguer tot just acabar. Des de la Revista 

de Girona bem voigut participar-bi anib un dos-

sier monográfic dedicar a la memoria de Mn. 

Cinto. Es traeca d\in dossier volgudament divers 

que ofereix un mosaic des del qual podem enten-

dre moltes mes coses del poeta i la seva poesia: 

Obre aquestas püglnes un arricie del perio

dista Carlas Cay en qué desglossa, analitza i 

valora aquest Any Verdaguer tan pie d'iniciati-

ves de toe tipus. A continuació, dos articles que 

emmarquen la relació del poeta amb la Cata

lunya Nord: Guillem Parré, periodista, repassa 

el vincle de Verdaguer amb Pabadia de Sant 

Martí del Canigó, i Pep Vila, historiador de la 

llengua, fa una passejada peí Rosselló de la má 

del poeta i els seus poemes. En el seu arricie, 

Joan Valles Xirau, profcssor de botánica de la 

Universitat au tónoma de Barcelona, dona a 

conéixcr cartcs entre Estanislau Vayreda i Jacint 

Verdaguer que descobreixen rinterés cientffic i 

botánic del poeta i posen de manifest una vega

da mes la necessaria relació entre humanisme i 

ciencia- A continuació Ignasi Moteta, Ilicenciat 

en Humanitats, desglossa i estudia la relació de 

Verdaguer amb un altre gran poeta de Catalu

nya, Joan Maragall. Ates el gran vincle del poeta 

amb les comarques gíronines, creiem que és 

imprescindible conéixer la relació cultural que 

va mantenir amb la literatura que s'estava coent 

a Girona en el moment del seu traspás. És per 

aixo que Mita Casacuberra, professora de litera

tura catalana conteniporánia de la Universitat 

de Girona, analitza i aprofundeix en la influen

cia de Jacint Verdaguer en el grup de modernis-

tes gironins, Finalnient, i com a cloenda, Joan 

Carreras i Pera, doctor en filosofía i lletres, ha 

elaborar una revisió de la recepció postuma que 

Verdaguer ha tingut al llarg d'aquests cent anys 

en tots els aspectes de la cultura: popular, polí-

tic, social, editorial, etc. 

Un dossier q u e vol recordar el poeta i, 

sobretot, la seva arpa. 
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