
 
 

Diumenge, 9 de juny del 2013 
 

Commemoració del 111è Aniversari del traspàs de 
 

Jacint Verdaguer 
 

el poeta més popular de Catalunya 
 
 
►A les 9.45 h Sortida autocar: a la Rambla, sortida Metro L3- 

Parada Drassanes (davant del Centre d’Art Santa Mònica)  
 

►A les 10h Cementiri de Montjuïc: Inici de l’Ofrena floral d’homenatge a les tombes de: 

 

Antoni Nicolau i Amadeu Vives, músics compositors d’obres de Verdaguer 
Joan Salvat-Papasseit, poeta /Josep Maria Folch i Torres, escriptor 
Apel·les Mestres escriptor i dibuixant  / Dr. Robert, metge i polític; amics de Verdaguer 
Francesc Macià, president de la Generalitat  / Manuel Carrasco i Formiguera, polític,  
75è aniversari del seu afusellament. 

 

►A les 12: A la tomba del poeta Jacint  Verdaguer  (Via Sant Joan, Agrupació 9, núm. 1) 
 

Presentació: Marcel Fité, lingüista i escriptor  
- Ofrena floral de l’Ajuntament de Barcelona   
 - Ofrena floral de l’Associació Indrets del Record 
 - Interpretació d’El cant dels ocells pel violoncel·lista Isaac Friedhoff i Calvo 
 

Commemoracions: 
- Bach de Roda, de Jacint Verdaguer, en el 300 aniversari de la seva execució (1713) 
- 125 anys de la publicació del llibre Pàtria, de Jacint Verdaguer  
 

- Recital de textos de Jacint Verdaguer a càrrec de l’actor i rapsode Lluís Soler.  
- Interpretació al violoncel de L’emigrant  i altres peces de música popular per Isaac  
  Friedhoff i Calvo. 
- Parlament de la Dra. Lluïsa Plans, membre de la Societat Verdaguer, presentació del   

       llibre de la seva tesi doctoral En defensa pròpia de Jacint Verdaguer.   
- Cloenda de l’acte a càrrec d’un regidor de l’Ajuntament de Barcelona.  
- Cant del poble, al violoncel.  
- Obsequi als assistents d’un opuscle de record. 

 

► 1.15 h Sortida de l’autocar.  
► 2.15 h Dinar al restaurant Can Llança, d’Alfou.  
 

- Havent dinat, visita a Can Suari d’Alfou indret del poeta Francesc Casas i Amigó,  
   amic de Verdaguer. Obsequi d’un dossier sobre Casas i Amigó. 
- Visita a les esglésies romàniques de Sant Julià i Sant Jaume d’Alfou.   
- Passejada per Sant Antoni de Vilamajor   
► Arribada a Barcelona a les 9. 
 

  Import: visites, autocar i dinar 40€    
 

Organització: Ajuntament de Barcelona, Indrets del Record, IPECC. 
* El pagament de 40 € s’ha de fer efectiu a l’IPECC, a “la  CAIXA” c/c 2100-1006-52-0200061004 
 

                    MMééss  iinnffoorrmmaacciióó  ii  iinnssccrriippcciioonnss::  

                EEXXTTEERRIIOORR    DDEE  LLAA  CCUULLTTUURRAA  CCAATTAALLAANNAA  IINNSSTTIITTUUTT  DDEE  PPRROOJJEECCCCIIÓÓ  
                      HHootteell  dd’’EEnnttiittaattss..  PPrroovviiddèènncciiaa,,  4422..  0088002244    BBAARRCCEELLOONNAA  ((PPaaïïssooss  CCaattaallaannss))  

                        TTeell::  9933  221133  7766  4488  ////  ee--mmaaiill::  iippeecccc@@iippeecccc..ccaatt  ////  WWeebb::  wwwwww..iippeecccc..ccaatt    
 

Defensem la 
unitat del català! 
 

Tots parlem 
 la llengua  

de Verdaguer! 
de Salses  

a Guardamar 
de Fraga a Maó  

i l’Alguer! 


