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L 'AMY VERPAGUER 

b? áiRORA: PRi/A^R BALARC] 
Un repás deis actes que han configurat l'Any Verdaguer arreu de les comarques de Grrona 

mostra Tamplitud de propostes, la diversitat d'agents implicats i rextensió tefritorial de la celebrado, 

CARLUS QAY 

«Si és cerr que "cada gota de rosada ré 

son Lirc de Saní M;irtí / cada aiicell sa 

refilada / cada pahuí son ¡ardi" . ara 

cal que el poeta Verdaguer cingui un 

any de celebració i una mesura de 

retorn per tot alio que eÍI, generosa-

menc, va donar>'. 

Amb aqüestes paraulcs clou Víc

tor Batallé, comisíari de YAny Verda

guer, la seva presentado a l'espai de la 

xarxa dedicar a la conimemoi'ació del 

centenari de la mort del poeta de FoU 

guerolc,s( 1). Toe un repte . C o m 

cambé ho és ara poder mesurar amb 

abso lu ta certesa la consccuc ió 

d'aquest i d'alrres objectius. 

La recuperado publica d<: la figu

ra de mossén Cj i í ro, soviiu mes apre

ciar i valorat per la seva vcssant popu

lar que no pcl conjunc de la seva obra 

literaria, no es planrcja com un objec-

t iu de consccució ftcil a l ' in ic i de 

l'Any. Verdaguer, proclamat simbol i -

cament poeta de Catalunya peí Bisbe 

Morgades l 'any 1885 arran de la 

publicació de Ginigá, ha estar durant 

mol t temps allunyar d'aquest poblé 

del qual se suposava que era poeta 

nacional. Estudiat lleugeramenr ais 

i n s t i r u t s , o b l i d a t ais in i r jans de 

comunicació. escanyat edirorialmenr 

i can tar sense ga i re consc ienc ia 

d'auEoria en les notes de L'emigiiíiii. 

Ho planteja, cruament, Anroni 1'uÍg-

verd des de les pagines del diar i FJ 

Purit. «cal aclarir si [...] el pdhlic cul

tura l cátala que s'ba crear duranr 

aqucsts anys d ' a u t o n o m i a té cap 

interés a fer un perit esforc; per recu

perar els orígens'>{2). 

Verdaguer va baver de I lu i tar , 

especialmcnt els darrcrs anys de la 

seva vida, contra poderosos enemics, 

de fronts ben diversos: csglésia {els 

bisbes Josep M o r g a d e s i Jaun ic 

Cátala). íami'lia (el seu gemía Narcís i 

el cosí Joan Güell) i noblesa (Claudio 

López, segon marques de Comillas). 

De ben segur, pero, que no havia 

imag inar que cent anys mes tard 

s'hauria d 'eni ronta i ' amb un borne 

p r o f u n d a m c n t cr ist iá i catalanista 

com ell: Antoni Gaut-lí. 

La coincidencia de la celebració, 

rambé el 2002, de l'any de l'arquirec-

tc en mo t i u deis 150 anys del seu 

naixement és polémica des de l ' i idci. 

Aixeca la l iebre Narcís C o m a d i r a 

\\n\h uti a n i d e ¡iisi í¡uan la només 

eres dies que s'ba encetat el mes de 

gener; «em temo que la gloria inter

nacional tie Ciaudí Fará ombra a la 

pá l - l i da g l i ) r ia loca l de mosscn 

Cinto>'{3}. Les seves reHexions son 

abonadcs ben av ia t per Joan de 

Sagarra(4) i Isidor C6nsul(5) des de 

les pagines d ' / : ' / País \ VAvui. L l 

temor que la genialitar de Tarquitec-

te, palpable p d pi'iblic en una obra 

que entra pels ulls i no per la pai'aula 

cscrira fa mes d \ u i segle, i per un 

siqiorr inst i tucional i mediatic evi-

denr, cclipsi del tot PAny Vcrilaguer 

es comen^ i a escampar entre Topinió 

pt'iblica intcMecruab Ll Departameni 

de Cultura dif'on, ja e! 2*5 de gener, 

una n<ita de [iremsa recortlaní tjue 

l 'Any Verdaguer desplegará gairebc 

400 iniciatives Í activitats culuu'als i 

cfviques, que dispíisa d'un pre.'isiipost 

de mes d ' ! '2 mil ions d'euros, Í que el 

primer acte institucional no sei'á flns 

al 1") de febrcr al Paiau de la Genera-

litar. LI matdx Víctor Batalle reco-

neix que «la polémica és deguda a 

ima dc'scompensació in lormat iva* ' , 

pero niarisa que «un programa com 
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Exposició filatélica a Girona. Opuscle editai peí santuari del Moni. 

fl que licm c'kihor;it no s'impmvisa 

*-' î in din :i Talirc, ni es LUI;I reiiccio ;i 

ctnTc'-cLiitLi pcrqLic iins scnyors diucn 

*' 1̂1 [>icni,s;i L[iiL' no L'sccni k'ni-

rL',S).(6). 

A nicsLn'a que avancen cls nie.sos, 

î-'iTihla que cls piniis LIC visui cnf'ron-

i"«ii.<í s estoven i es coiiicm;;! ;i vcLur un 

'̂ '̂rc conscn.s .s^brc l;i (.•ompleiiictun-

''i<̂ c;u d'anihducs conimcniorucioiis. 

•'1 idgun fer, pero, ajuda a trcncar la 

dinámica cxclusivanient gaudiniana 

•̂'••̂  I initi de les activicacs vi.'idagLii.'ria-

'•tes ;inih niini, tlaca i lloc concix-c. lis 

'-'I iiioniciii que es conicncen a fcr 

'•^iilirai le,s páranles de Joan Caneirs i 

•-'i:': .lioni Je Barcelona, en les nos-

"i-'í̂  viles i pt)hles, el ilia a dia sci';i de 

'•'ossen (.:inio>>{7). 

Avui, cot valuraní les desenes i 

uesencs il'acriviracs i iniciatives que 

•'' liíin desenvt í lupat airen tic le,s 

L'oniarques de t l i rona sendila que 

Any Verda¡j,ner no ha passaf de pun-

'í-Tes. Mil eaininac fori;a ferm. S'lia 

wlfhíai i comnienmiai arreu. I ho ha 

'í^r amh LUIS neis deflniíori.s príui 

'-"l'ii's. hl primer, la iniporcáncia d'un 

pune gcografic concrcc, la Mare de 

Déii del Mont; cspai de rrobada, de 

i"< [̂kxió, des d'on s'nihireu no uin s<ils 

'̂'••̂  L'seenari.s liierari.s de Vcrdaguer, 

sino tambe la immensitat, la riquesa 

de matisos i la diversitat del país al 

qual va e.scrinrc. El segon. la varietat: 

s'han programat des de coníerencics 

iins a coneerts. toe passaní per obres 

teatrals, expt>sieinn.s o presencacions 

de Ilibres. l'J tercer, la demoeratirza-

ció de la celebraeió: cap insiiiiicití 

pública ni entitat privada ti'ha volguc 

i'exclusivitat. Unes i alrres hi han 

aportat qnclconi. perú deixant espai 

per a noves iniciatives. Democratit/a-

cÍ() tamlié en el .sentit de descentralic-

/.aciiK l'Any Verdagner s'lia viseiu 

arreu. a molts pobics, viles i no s'ha 

leí exclusiu a Girona ciutac. 

EL MONT, PUNT NEURÁLCIC 

|aei[U V'cidaguer va arribar al .santuari 

l'estiu lie 1884 provinent de Banyo-

les, eonciciameiu el 1'^ cié ¡uliol, anih 

la idea de baixar-ue en un brcu espai 

tle tcmps, La nova perspectiva del 

(lanigó Taninia, pero, a quedar-.s'hi 

luis a llnal de sciembie. l.a pau i la 

serenar ilel lloc rajudaren a ck>ure el 

seu poema líric, Li Marc de Déu del 

Mont lia estat aqucst any el punt 

neuialgic de les celebracions de TAny 

Verdatiuer a les comanpie.s de (¡iro-

na. l'ins i tot, un anv ahans tiel cente-

nari. im grup de persones en comme-

mora el 99c anivcrsari de la niurt: el 

10 de juny de 2001. Una conieréneia 

tlel periodista Narcís-Jordi Aragó i la 

inauguraciii de la rcmodelada cambra 

que Verdaguer va itcupar al santuari, 

amb el característic Hit d'estil dX)lot, 

en son cLs principáis actes, 

El Mont és Tcscenari el 18 de 

maig de la setena trobada deis centres 

d'cstudis locáis i comarcáis de les 

terres de Girona adscrits al patronat 

Hranccsc Eiximenis. Aquesta ¡ornada, 

que se celebra aniialment eoni a espai 

lie comunicació i intercaiivi. dccideís 

adherir-se a la com me mora ció del 

ccntenari amb tina jornada académi

ca i liidica albora. 

I-'.s. pe ro , el *) de juny e 1 

momeiií algid de les celebracions al 

santuari. 'Ibt coincidint amb el diu-

mengc mes proper a la data deis cent 

anys del rraspa.s, s'nbre de manera 

oficial TAny Verdaguer a les comar

ques de Curona. l . 'homenatge é.s 

compleí: una niissa solemne presidi

da peí bisbe de Cürona. (.'arles Soler; 

diñar i sardancs; conferencia del 

comissari de l 'Any; concer t , i la 

presencia de les principáis autoritats 

pt>litiqtie,s. Jusí tm any mes tanl. a la 

primavera del 200.Í, sera el momeni 
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JACINTO VERDAGUER 

(1.845 - 1.902) PoL'la que significó eí renacimiento 

de la liseraiura calaíana. Enirc muchas oirás, dcsla-

can sus poemas "L'Allánfida". "Idil - lis i cants mis-

ríes", "Odaa Barcclo/ia", "Canigo". Flon de Calva-

ri etc. 

SegGlIespanyol dedícala Verdaguer, l'any 1977. Fontdedicada 3 Verdaguer, a Girona. 

d'iiiLiugurar resciilrura de dos rnerres 

d'Lilî adií dt:dÍCLid;i al poeta, obra de 

Joan Herrés, que mirar;) expcctant la 

muntanya mágica que Tinspira, el 

Canigo. 

El tercer nioment ciau de TAny 

Verdaguer al M o n t s'esdevc el 6 

d'octubrc. El presidenr de la Gcncra-

litac, Jordi Pujol, el visita per home-

nacjar el poeta i inaugurar !a segona 

hise del projecte de restauracic de 

rhoscacgeria, un edifici de rrcs plantes 

del s. XIV adossat a rermita. Genera-

litat i Diputado de Girona hi desti

nen mes de 600.000 euros. Pujol des 

del cim reconeix i enalteix el cacala-

nisme del poeta: «Verdaguer tenia lui 

important sentiment de patria, una 

cstimació cap al paí.s senridamcnt 

dolorosa. I encara que aigú pugui 

pensar que tot aix6 es traeca de fol

klore, no és veritat". 

VERDAGUER, D ÍA A DÍA 

La varictat es mostra també coni un 

deis trets definitoris de l'Any Verda

guer a les comarques gironines. La 

revisió i actualizació de l'obra del 

poeta s'ha fet des de mult i tud de 

generes: teatre, miisiea, Mibres, con

ferencies, cxposicions i premis. 

Teatre, En l 'ambit teatral destaca 

especialmenv el muntargc Cafíigó, 

una |irotliicció genuinamcni gironi-

na. S'estrena el 16 de inaig al teatre 

de Sant Doménee. Gracies al suport 

de la Diputació de Girona, es pot 

vcure una versió d'aquesta obra 92 

anys mes tard de Tiinica producció 

que es coneix (la de Jaume Pahissa, 

Tany 1910 a Figuercs, amb adaptació 

de Josep Carncr i la intcrpretació de 

rOrquestra de Lleida i la companyia 

de teatre d'Adriá Gual), Enguany en 

son protagonistes la Companyia lea-

trc BIau dirigida per Martí Peraferrer, 

i el conjiint Orqucstral de Girona 

interpretant la proposta de Joaquim 

Rabaseda. L'adaptació de textos {Eva 

Vázqtic-/), el vestuari (Carme Puigdc-

vall) i PcscenograHa {La Clofolla), 

completen el carácter gironí de la 

proposta, que també es pot vcure a 

Figueres el mes d'octiibre. 

El grup Proscenium representa de 

nou E/1 áefeníd propia el 26 i 28 de 

nKU\ a la sala La Planeta de Girona. Li 

lectLU-a dramacicíada de la serie d'arti-

cícs escrits peí poeta al diari ¡.a Pnhlici-

rtf-íí/s'havia estrenat la setmana santa 

del 200L Fruit de la bona acollida de 

llavors, es reprenen per participar en els 

actes commemoratius del centenari. 

Ix ŝ comarques de Girona també 

son escenari de ducs propostes mes. 

Una destinada al pi'iblic aLÍiili i l'alrra 

a Pinfantil i juvenil. La primera és 

SiuiiVHRinis, Verdaguer o f¡ils, un 

espectable dirigit per Osear Molina 

inspirar en la vida i obra del poeta. 

[ ' in terpreten Marta C^alvó, Lliu's 

Soler i Jordi Boixaderes. Estrenada a 

Vic, es pot vcure durant l'aíiy a tres 

esccnaris gironins: Sant [>onienec, 

Pigueres i Olot. La segona proposta, 

Pcspectacle atidiovisual l'Atliimirdi ile 

la C o m p a n y i a Alexia es passeja 

durant mesos peí' les hihiiotcques tic 

Girona, Banyoles, Olot, Caslell-Plat-

ja d'Aro, l'igtieres o Palafrugell. 

Músic/t. Mtisicalment l'Any Verda

guer ens deixa el seu posit. La cantau

tora María LafFltte publica el disc Per 

i} prcícri'íir !ii parli/, t>n inter(>reta 

composicions sobre textos de l'escrip-

tor {Virola}, Lo noi de ¡n mare, L'emi-

^•í!ut...] i canc;ons rradicionals catala

nes vinculat les a la memúr ia de 

I'autor {Vcstudiúni de Vic, Fl rointe 

Arnati...]. El compacte recupera la 

vcu del matcix poeta en un docu-

ment inedit, i el testimoni sonor del 

momeni en qué el PresiLleni de la 

Cieneíalitai. jordi Pujol, llcgeix al cim 
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Iniciatives cultural sota radvocació cte Verdaguer. el 1947 i el 2002. 

"•It-' la l'iai d'KsraLs, el 25 d'agost de 

'^^í^3, un pocniLi Í\C Miquel Martí i 

f̂ l̂ dedicar a jacint Verdaguer. 

Kl món de la sardana raiiihc hi fa 

'•̂  scva apnrtació. I^Agnipació Sarda-

'li^ta de Saín Fcliii de Ciuíxols dedica 

' 'iplec LICÍ mes de juny al eentenari. 

'•I ^an(ii;in del Monc és de bell nou 

pi'oraLionisra el 4 d'aü;ont, quan la 

^•obl;i Medirern\nia inrcrprera im 

t-oiiecrr tie Mr'isita per a Cobla iledi-

e;ir ínte^ramcni al pitera asdneiic. Kl 

^^oneert, promogut peí deparrameiii 

de t!ulriira, ofereix rírols embleiiiatics 

coni Coitciiíiri de Jordi Mol ina , 

^ita/i/ny/f d'lr^nric Morera, LWfíignfuf 

d Annuleu Vives o /:/ VVírVj/de Jt)sep 

l^i'dorcda. La Ixsra de la Músiea per 

•1 ^obla de Sant Mai'iiria de Hanyüles 

'•'•'̂ trfna el 21 ci'octiibre les dues obres 

I^iemiiuíes ex nequi) en el premi espe-

eial Any Verdat;uer tIe la Í.Sa ediciíi 

'icl terranien. 

l.amliii musical també ens deixa 

"-'I piimer c<incurs ile ettiiiposiciti per 

>' estudiants convoaír peí et)nserva(o-

"•1 Isaac Albcniz de Cíii'ona basant-.se 

"-'n poemes de mossen Cinto; el reci

tal de Rafael Subiracbs dins el cicle 

•'•Wistic A C K : 2002 a la Sala la Pla

ceta de Girona el 24 d'occubre basar 

'̂11 can(,-ons u-adic¡<inal.s i conipiisi-

cioiis pi¿>pies sobre textos del poera; ¡ 

rorií;inal proposta Verdaguer Pop LIC 

revisar i apríipar-iie Tobi'a ais ¡oves a 

ritme de rock, el 13 de novembre a la 

C'asa de Cultura de Cirona. a carree 

de Rügei- Mas, Pastora i Titot. 

Joitiiides, exposicions i auHiovisjuih. 

En un ambit cidiiu'al mes [general i 

que agrupa des de ¡ornades Inis a 

exposicions, destaca, cronologica-

ment, primer de tot, la segtina ediciií 

de les 24 Hoi'es de Lectura Viva de 

Girona, que reuneix entre el 26 i el 

27 d'abril I IS lectors. KIs organitza-

dors de la festa literaria, els Amics del 

Musen d'Ar[, dediquen bona parr del 

príigrama a Tobra de Jacint Verda

guer. S'lia de remarcar tambe la con

vocatoria del Parronat iTancesc liixi-

menis tle la OipiUació ile Cíirona 

d 'una beca cxtraordinítria, dotada 

anib 4 .507 euros i guanyada per 

Ignasi Moreta, sobre la figura i l'olira 

ilel poeta. La C'asa de CAdiura de 

Cirona dedica una setniana d'actes, 

tlel 7 a! 17 de juny, a Verdaguer. 

(AJiicerts, lectures i comentaris de 

poesia i prosa de la seva obra, una 

conferencia, inia exposició i el Vil 

l-'estival de Poesia, en son els prlnci-

[Xils acres. 

El club d'Amics de la UNliS-

t ' O a Girona elabora Paudiovisual 

Pnisittges df Verdaguer. Sota la di rec

eló de Narcís-Jordi Aragó, el guió 

de Jordi Dalniau i el muntatge de 

jéróme Roy. es presenta dividir en 

quatre parts; el paisatge de la fanra-

sia. anib fragnients de VAÜitutida\ 

el paisatge del quotidia que es pot 

tritbaí" en les rondalies i llegendes 

de nutssen C i n t o ; el paisatge de 

l'aigua, on parla de fonts i rius; el 

paisatge so lemne de la Mate de 

Déu del Mont, el Montscny. Mont

serrat i el Canigó. La proposta es 

ptít veure a Cirona, a la llniversiiat 

Catalana d'Estiu de Prada de Con-

flent. rilla de Tet. Les Angles, Bcsa-

ILI, Sant Feliu de Pallerols i la Celle-

ra de Ter. 

La Sala Saqués, ais baixos de la 

.sen del Dcpartamenr de Cultura a 

Cirona, acnll de l'l 1 de juliol al Ti I 

Ll'agost l'exposició jacint Verdaguer 

(1845 - 1902). L'escriptor i Vepoca. lis 

tracta dVina .selecció del numiatge 

que inicialment es presenta a Vic, 

pero amb elemenrs prou significatius 

eom és la primera edició de Canigó, 

anib portada dissenyada per Parqui-

tecte Lluís Domcnecb i publicada 

l'any 18H6 per la Llibreria Católica. 
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-^^rfufr/'^g^t^íiJ^^ rr^av/-- / J f y Á ; 

yi.'—:-A ''^',-*-jy.-.' y. 

r . f f ' • ' yir^^^ t 
•""r 

Poema de Verdaguer en edicto facsímil 

del Centre d'Estudis comarcáis de Banyoles. 

l-'t. ff J-^r 

y. 

;>• . / / ' .''ií, -/'•••=•••-• 

•. itr Mí/^fj 'i!-
'^-^ yH^ '-'^'t 

•ff ^,, 

/XV ••-•'. ,"^. ^' 

Ur -• yf 
JA..,- , 

r-¡r>v , J- ^ ., 
' / • ' ' • • ' • • • 

^-• 

La creu de Sant Pere del Bosc, 

a Lloret.de 1898. 

[*osrcr¡(ii'nicnt, LI iago.st, ki mostra es 

ti'Lisl!;)d;i a la canónica de Santa Maria 

de VilahciTran. anih moríii de la 

Schiibcrn'ada. 

Saní: Hilari Sacalm és Tcsccnari el 

20 i 2 1 de fictcnibrc de la jornada 

d'escudi .sobre la relació de Verdaguer 

amb indrecs emblematics del Mont-

seny Í les Guilleries per redescobrir-lo 

com a viacgcr i excursionista, ¡ veure 

el reflex de la iniprcssió i del simbo

lismo d'aquest cspai en la seva obra. 

L'exposició que cada any organitza la 

Societnt Filatélica Gironina en motiu 

de les Pires de Sant Narcís es dedica a 

Verdaguer (i també a Cíaudí}. UbicLi-

da en el Claustre del Pabui de la 

Dipiitació, s'hi poden vcure fons edi-

toriais, primeres edicions o Tcncuny 

de guix i tncdalla elaborada peí Cer-

cle Filatélic i Numismacic de i^iptíll. 

A la darreria de l'Any, la Fundacio 

Pía de Palafrtigell ofcreix la nio.stra i 

cicle de tres eoníerencies (¡aiidi i Ver

daguer ¡k'gits per jósep ¡Ha. 

VERDAGUER, VILA A VILA 

Déieni que un deis elements caracte-

rí.stics de l 'Any Verdaguer a les 

comarques de Girona és la democra-

tització de la celebrado, en el sentit 

que les diverses adni in i s t rac ions 

publiques hi aporten quelcom scnse 

ánim d'exclusivitat. rartibé miillitud 

d'associacions, entitats i Fundacions 

hi teñen tin papcr dcstacat. Fins i tot 

els mirians de comunÍcacÍó i la inicia

tiva personal ajuden a consirnir la 

celebració. 

Bf)na mostra d'aixo c's l'article de 

jordi Viiamitjana al Diari de Girona 

el 17 de mnr^(8), on posa de mani-

fest que la ciutat té t>blida( rúnic 

espai Lirba dedicat a mossén Cintu. 

Coneretament, es refereix al tram de 

Rambla que va del Pont de Pedra al 

earrer del Ciarme peí eosrat del lem-

pie del Sagrat Cor. Es la Rambla Ver

daguer, tot i que no lii consta placa 

identificativa. Al mig d'aquest tram, 

en una placeta, hi ha fins i lot una 

bint de pedra que vol ser també un 

monument a Jacinto |sicl Vei'daguer. 

Poc il-luminada Í poc promoguda es 

coneix popularmcnt com la F'ont del 

Peix. I'Ajuntamciit de < nrona hi posa 

reniei, Í a primers de ¡uny iecu[iera i 

dignitía) l'cspai, que actill just el dia 

del centenari de la mort un emotiu 

acte d'homenaige, on una vintena de 

persones de diferents cdats, accents i 

condicions hi llegeijcen pocínes de 

Verdasiuer. 

.Allá mateix. el l4 de desenibre, 

en un Líete oiganií/.ai peí GEiEG, 

Pactoi' Fluís H<imar ofercix un recital 

de poesies verdaguerianes. 

Cextensió deis actes de Tany ver-

dagucria arreu de les etjniaiques 

a¡utla a apropar-lo a rothom i a des-

vineuiar-ne la celebració de Fenrorn 

exelusiu de la c iu ta t de G i r o n a . 

Algunes —nomê s algunes- de les ini-

c ia t ives , per e sn ienra r -ne a tall 

dexemple, s<in la [>resentació a la seu 

de rinstitiit de Cultura de la ciutat 

d 'Olot del Ilibre Eu defensa príipiíi, 

recull deis articles de Verdaguer a 

carree de Narcís Garolera (abril)í la 

conferencia del mateix autor "|acini 

Verdaguer : tin h o m e tíih'cil, un 

escriptor geniaF', a la sen de Fa)tmta-

ment de Roses (abril); una festivitat 

de Siint Joan especialnient verdague-

riana on la tlania del Canigií, com a 

símbol de la tmió deis Falsos C.!!ata-

lans, pren un signitícat molt especial 

(¡uny); la conferencia «Verdaguer ara 

i sempre» a Platja d'Aro a canee de 

mossén loan Cai'i'eras i Pera (jidiol), 

que es converteix el setembrc, amb el 

mateix títol, en una mostra de pri-

meres etiicions i Ilibres tic bibliolil a 

la sala d'exposicions [,a Ñau de lossa 

de Mar. També remarcable és el 

http://Lloret.de
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Cartells anunciadors de Can/gó a Figueres cl'una 

representació frustrada per la tramuntana, Tany 1910. 

'-"trí.r.. ... i» 

ii-'í-oíd tl(j BLinyülcs vcrs el poera ;inib 

l'i iiiLiugiiiiició t l \ ina nova Font de la 

hiladora al parat^L- dcLs tlcsniais, a 

focar de I'eíiuiny. tis t racia d ' i ina 

í^scultura de íormes rectilínies obra 

«-le Carme Pujol ÍH I es reprodiieix el 

poenia al-ki.siii a la ci i iui l que nn>s.scn 

f ' i n to va iiieloLire a O/nigó. 

EN DEFENSA PROPIA 

•''H|LieM iLipitl pr imer balaiii." i refx'i.s 

'̂ 1 ;ili;iines de l'ampli nombre de pro-

ponces que Íia generar l 'Any Verda-

ííuer a les comarques de Girona cn.s 

'i^iuria de ler cápateos de lespondre 

<-HversL-s prcgunccs. S'ha acan.set;uit 

" t reme Vcrdaj^Lier a la pla<;a>' com 

'•t-'t l̂amava el comissari de rAny?(9). 

na servir la commemoració per supc-

•"•'i' la iniai i ;e de VerdaL;uer eom a 

"Ciipellanet de missa de iloize^' ¡ revcs-

i ir- ln com a gran inrei'lecuial i escrip-

tor vigorós, Cítin reclamava un edico-

''';^ltleprem,sa?(l{}}. 

L-e.s resposte.s deis exrrems opt i -

'•'"'¡•'̂ le.s ¡ pcs.simistes son tac i l iuem 

"^i'iginables, L'evidcncia de I:i qnanri-

'̂ •'t í-1 iniciatives, acres i homenacgcs, 

^''^ la iliversirac d'at^ent.s, adminiscra-

^""i.s i insi iu ic inns ¡mplicades, eiis 

''in dir tjiic la conimemoraciíi. si rnés 

no. no ba passaL inadveitida, ¡ que ba 

estar, com a mín im, ¡larticipada. IVir-

,ser nn s'ba aconsegiiir que rorbom 

amegui rota l'obra de Vcrdagner en 

profunditat. pero el record del poeta 

nacii>nal en uns moments dilícils per 

a la nació catalana, cmpesa pcv nn 

coscat per una globalitzactó que tor 

sovint menysprea petires cultures, i 

per l'airre per un nou estaralisme uni-

llcador. ba servil per aLJonar-nos qnc 

com a poblé niassa sovint necessitem 

actuar encara en defensa prtípia. 

CarlusGayi Puigbert 

iV pnii'ili.'iii. 

El inonumenlclerÁngeldeLloretdeMar, 

de 1904. primer deis erigits en 

memoria de Verdaguer a Catalunya. 
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