
Diumenge, 10 de juny de 2012 
 

Commemoració del 110è aniversari del traspàs de 
 

Jacint Verdaguer i Santaló 
 
 
 

A 2/4 de 9: sortida autocar de la UVic, davant entrada de la Sagrada Família. 
A ¾ de 10, parada tècnica al Portal de Santa Madrona per recollir els expedicionaris que s’afegeixin a 

Barcelona. 
 

Cementiri de Montjuïc de Barcelona 
 

A partir de les 10h del matí: inici de l’Ofrena floral d’homenatge a les tombes dels presidents amb la 
lectura de textos per part de l’actor LLUÍS SOLER : 

 
 

Enric Prat de la Riba, president de la Mancomunitat de Catalunya 
 

 Francesc Macià, president de la Generalitat de Catalunya  
 

Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya  
 

A les 12h: ofrena floral a la tomba del poeta  
 

Jacint  Verdaguer 

Hi intervindran: 
 

         Jaume Ciurana, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona  

 Ricard Torrents, estudiós de l’obra de Verdaguer, escriptor, president de la  
          Societat Verdaguer, rector estat de la Universitat de Vic ♦ Parlament 

 Lluís Soler, actor i rapsode ♦ Lectura de poemes   
 Isaac Friedhoff i Calvo, músic ♦ Interpretació musical al violoncel    

Tothom rebrà un llibre de record 
 

_________  
 

Homenatge a Verdaguer a Vil·la Joana de Vallvidrera  
 
 

A partir de les 14h: el dinar és lliure, de motxilla a la Font de Santa Bàrbara, o al  berenador L’Espiga 
d’Or . 
 

Havent dinat, al pati de Vil·la Joana, a 2/4 de 4:   
♦ Recital de poemes de Verdaguer, musicats i cantats per ROGER USART.  
♦ Visita a Vil·la Joana, avui Casa-Museu, on passà els últims dies de la seva vida i expirà Verdaguer. 
 

♦ Quan s’acabin els actes, a l’hora de retornar a destí (per als de Vic a 2/4 de 7 del vespre), els 
expedicionaris que al matí hauran agafat l’autocar al portal de Santa Madrona, hauran de baixar a 
Barcelona amb el tren de les Planes. L’estació queda a cinc minuts de la Casa-Museu. 
 
ORGANITZEN: Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i Literatura de la FACULTAT 
D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES (FETCH) i Departament de Llengües, Ciències 
Socials i Jurídiques de la FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ (FEC) DE LA 
UNIVERSITAT DE VIC ; SOCIETAT VERDAGUER I CÀTEDRA VERDAGUER D’ESTUDIS 
LITERARIS DE LA UNIVERSITAT DE VIC . 
 



 

♦ A partir de les 5 de la tarda ens afegirem als actes organitzats per l’Ajuntament de Barcelona, segons 
el següent programa: 

 
 
17:00 OFRENA FLORAL   
 
17:15  INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ  
 
Caritat, un llibre almoina. Poesia solidària de Jacint Verdaguer 
 Del 10 de juny al 26 d’agost. MUHBA Vil·la Joana. Ds. i dg. de 10 a 14 h.  Entrada lliure 
Una exposició sobre Caritat de Jacint Verdaguer, un llibre editat pel mateix poeta amb la voluntat de 
col·laborar econòmicament en la reconstrucció dels pobles d’Andalusia que, la vigília de Nadal de 1884, 
foren assolats per un terratrèmol devastador. 
 
Parlament d’obertura a càrrec de Ricard Torrents 
 
A l’acte es podrà escoltar la veu enregistrada de Jacint Verdaguer recitant dos dels poemes del llibre 
Caritat: “La cegueta” i “Amor de mare”. 
 
Caritat, un llibre almoina és una exposició produïda per la Fundació Jacint Verdaguer amb la col·laboració de la 
Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic. 
 
18:00 INTERMEDI 
 

Se servirà coca i un refrigeri als assistents. 
 
 
18:30 RECITAL  
 

Bressol de poetes, a càrrec de Samfaina de colors (Mirna Vilasís, veu, Xavi Múrcia, veu i guitarra i 
Albert Vila, contrabaix). Concert gratuït. 

 
S’estrenaran dues cançons sobre textos de Verdaguer (Santa Teresa i Vox Dilecti Mei) i una sobre 
un poema de Narcís Comadira (Cançoneta) i s’interpretaran cançons de bressol tradicionals i de 
Joaquim Rubió i Ors, Miquel Costa i Llobera, Àngel Guimerà, Ramon Picó i Campamar, 
musicades per Xavi Múrcia pel CD publicat per Carme Riera al seu recull de Cançons de Bressol 
(Edicions 62, 2011). 

 
La cloenda anirà a càrrec de la Coral Collserola de Vallvidrera que interpretarà:  

Lluny de ma pàtria, havanera amb música de Ramon Carreras i lletra de Jacint Verdaguer i Ai 
boscos de Vallvidrera amb música de Friedrich Glück i lletra de Joan Maragall. 

 
 


