Commemoració del 115è aniversari del traspàs de

Jacint Verdaguer
Acte d’homenatge al poeta a la seva tomba
Diumenge, 11 de juny de 2017
_________________________________
Programa:
A les 9.30. Sortida autocar: passeig de Santa Mònica, sortida del Metro L-3, línia verda,
estació Drassanes. Concentració de cotxes particulars.
A les 10. Cementiri de Montjuïc. Ofrena floral a les tombes de personalitats , amb relació a
Verdaguer:
- Manuel de Pedrolo, escriptor, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
- Emili Vendrell, cantant
- Josep Maria Batista i Roca, historiador i etnòleg
- Doctor Robert, metge, alcalde de Barcelona, amic de Verdaguer
- Apel·les Mestres, poeta i dibuixant, amic de Verdaguer
A les 12 del migdia:
A la tomba del poeta Jacint Verdaguer
(Cementiri de Montjuïc, via Sant Joan, agrupació 9, núm. 1)

Presentació: Jaume Gala, filòleg i escriptor
-Ofrena floral de l’Ajuntament de Barcelona. Ofrena floral d’Indrets del Record
- L’emigrant, interpretat per El Poble que canta
Commemoracions:
- Centenari del naixement de Josep Palau i Fabre
- 75è aniversari del traspàs de Màrius Torres
- Lectura de textos de Jacint Verdaguer
- Parlament de Gerard Horta, professor d’Antropologia Social i escriptor
-Cloenda de l’acte
- El Poble que canta interpretarà els himnes: La Balanguera, La Muixeranga d’Algemesí i Els
Segadors
-Obsequi: cadascú rebrà l’opuscle Verdaguer, el borreu Serra i Miàs i l’amic Joan Segura. Recull
de textos.
- Dinar a Caldes d’Estrac
Tarda: Visita al Museu Fundació Palau i a llocs de record verdaguerians
Import autocar i dinar: 40 €
Autocar matí, anada i tornada del cementiri: 10 €
Inscripcions: Indrets del Record, tel. 93 317 84 68 - indretsdelrecord@gmail.com

El testament vital de Manuel de Pedrolo

Reproduïm el text de l’escriptor en què demanava de ser recordat «com un català que va restar fidel a la
seva terra i la seva llengua»:
«…Però m’importa d’afegir que si en el futur he de ser recordat, m’agradaria ésser-ho no com un simple
creador de mons imaginaris, de ficcions, sinó, per damunt de tot, com un català que en un moment de la
història del seu país, aquell que li tocà de viure, un moment tan difícil i propici a tots els abandons, va
restar fidel a la seva terra i a la seva llengua i que com que no podia servir-la d’altra manera ni tenia altres
facultats, li donà unes dotzenes o uns centenars de criatures que eren, que són, també d’aquí, i que, fent
això, contribuí a la continuïtat d’un fer cultural, a la prolongació d’un projecte que ens és propi i a donar fe
d’una manera d’ésser i d’existir prou forta, prou plena de vitalitat, fins i tot prou exuberant per a permetre
en el seu si la presència dels inconformistes que, com jo, voldrien revisar conceptes i estructures, no per
vici ni afany de novetat, ans perquè l’home els fa mal i els fa mal la pàtria, i voldrien que uns i altra fossin
millors, però ells mateixos, sense pèrdua de personalitat, al contrari, amb una personalitat acrescuda, prou
poderosa per a imposar-se més que per la força o l’habilitat de maniobra, per la seva integritat i el valor
indiscutible dels principis que tots hauríem de professar: llibertat i justícia en un món que ara per ara
només manipula aquestes paraules que han deixat d’ésser, si ho foren algun cop, carn de la seva carn i sang
de la seva sang.
»En la nostra condició de catalans, de poble tan repetidament maltractat pels atzars de la història, tots
sabem que només hi ha una manera d’ésser lliure i d’ésser just: ser conscients de nosaltres mateixos i no
permetre que mai se’ns arrabassi aquesta consciència, perquè l’home que es renega ja no és ningú per a
decidir i les seves obres ja no li pertanyen: ha perdut tot sentit de la responsabilitat. Per això sóc i vull
seguir essent un escriptor català, i en aquest concepte poso tot el meu orgull. Vull ésser responsable i que la
meva obra, constructiva o destructora, respongui per mi. Res més.»
Manuel de Pedrolo, 1962.

Castell de l’Aranyó, casa natal de l’escriptor Manuel de Pedrolo

Emili Vendrell i Ibars
(Barcelona, 13 de gener de 1893 – 1 d’agost de 1962)
Tenor català, destacat intèrpret de cançons tradicionals catalanes i de sarsueles.
Començà els seus estudis a l’escolania de Santa Maria del Mar, on va aprendre solfeig. Com que era fill
d’una família modesta, hagué de treballar de paleta, ofici del seu pare, la qual cosa no li impedí l’ingrés el
1911 a l’Orfeó Català, del qual ben aviat fou el solista, paper que desenvolupà durant uns quants anys, i
alumne predilecte del mestre Millet. Prosseguí les seves activitats amb l’Orfeó i arribà a ser solista destacat
de famoses audicions. Més tard, les circumstàncies l’obligaren a cantar sarsuela, gènere que sabé cultivar
amb tota dignitat, ja que si bé vicià la seva perfecta vocalització, no s’abandonà de tal forma que més tard
no es trobés capacitat per a manifestar-se en gèneres de major envergadura, com l’òpera i el lied.
Debut
La bellesa de la seva veu, la manera exquisida de cantar i la seva bona planta no van passar pel alt al filòsof
i humorista Francesc Pujols, protector de l’Orfeó Català i gran amic de Millet, que va arribar a la conclusió
que el camí artístic de Vendrell havia de passar pel teatre líric. Una empresa constituïda per Miquel Pons,
Josep Santpere i Pepe Bergés, quan havien fet diners al Teatre Espanyol amb el vodevil, volien projectar
una temporada lírica catalana. Van decidir inaugurar la temporada amb una estrena adaptada per a l’escena
per Pujols: Don Joan de Serrallonga, amb text de Víctor Balaguer i música d’Enric Morera i Viura. En aquesta
obra debutà Vendrell al Teatre Tívoli de Barcelona el 10 d’octubre de 1922, al costat del baríton Sagi
Barba.
L’any següent, a Madrid, estrenà amb gran èxit Los gavilanes. Això feu que la seva fama s’estengués a la resta
de la península. Més tard viatjà per tot Europa Occidental, Amèrica del Sud i Central. La seva fama
augmentà encara més, en donar popularitat a les cançons més senzilles del repertori català, com ara Rosó i
L’emigrant, aquesta sobre text de Verdaguer, i alguns dels petits lieder d’Apel·les Mestres, com La taverna d’en
Mallol, però també fou intèrpret de moltes cançons de Franz Schubert.
No obstant això, la seva gran fama entre les classes populars de Catalunya li vingué arran de les estrenes
d’un tipus de sarsuela en català molt de moda a principis del segle XX: Pel teu amor, Cançó d’amor i de guerra i
Boris d’Eukalia. La seva íntima amistat amb Amadeu Vives el va portar a la sarsuela, a la qual va infondre
una qualitat i veracitat musical que, sense les seves interpretacions, moltes vegades no tenia. Amb la seva
veu clara i extensa va crear un estil propi, inimitable, que no va tenir rival ni continuació.
Consell de guerra
Pel seu catalanisme, Emili Vendrell, quan finalitzà la Guerra d’Espanya, fou empresonat pel fet d’haver
estat contractat per la Generalitat, juntament amb altres artistes, per tal de divulgar, amb el seu art, la
cultura catalana per diversos països europeus. Va ser acusat de «rojo», «propagandista», «masón» i
«separatista» en un consell de guerra. La primera sentència va ser de mort. Després de dues apel·lacions, la
pena aplicada va ser viure desterrat a València durant cinc anys. Fins i tot el seu advocat li va recomanar no
venir per a l’enterrament del seu pare. Després de dos anys i mig d’exili, li van permetre tornar a Catalunya
i va reaparèixer triomfant al Teatre Principal amb Doña Francisquita.
A la seva mort l’1 d’agost de 1962 es va pretendre traslladar les restes per a la vetlla al Palau de la Música
Catalana, però les autoritats no van permetre aquest acte per por que s’iniciessin manifestacions i actes de
protesta. Per tant, només es va poder celebrar un homenatge al desaparegut cinema Padró amb la

participació de gairebé tot el barri del Raval i actuacions de Mary Santpere i Ramon Calduch. I és que el
cinema Padró es trobava al número 31 del carrer de la Cera i Emili havia nascut i viscut al 33. També es va
col·locar una placa a la façana d’aquesta finca que diu: «Emili Vendrell Ibars, cantant de Catalunya, va
néixer en aquesta casa el dia 13 de gener de 1893». La placa va ser col·locada després de la mort de Franco,
ja que d’altra manera no s’hauria permès una placa dedicada a un “rojo separatista”.
Epitafi al nínxol d’Emili Vendrell: «La meva missió s’ha complert, fer estimar la nostra cançó arreu de
Catalunya».
_______________________________

Monument a Josep Maria Batista i Roca
al passatge que duu el seu nom a l’Eixample de Barcelona.

Josep Maria Batista i Roca (Barcelona, 23 juny 1895 – Barcelona, 27 agost 1978)
Historiador, etnòleg i polític.
És considerat un dels fundadors de l’antropologia de base científica a Catalunya.
Nasqué al Barri de la Ribera de Barcelona. Estudià dret i lletres a la Universitat de Barcelona, on fou el
1917, un dels fundadors de l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya. Residí alguns anys a Londres i a
Oxford, on es dedicà a l’etnologia. Publicà un catàleg de les obres lul·lianes d’Oxford (1915-1916) i
començà les seves recerques sobre la situació dels exiliats catalans a Anglaterra i Occitània durant el segle
XIX. Allí el va sorprendre la Primera Guerra Mundial i va estar un temps a Dublín, on fou influït pel
moviment nacionalista irlandès.
Fou un dels introductors de l’escoltisme als Països Catalans, juntament amb el doctor Pere Gabarró i
Garcia, i el 1927 fundà (i després impulsà amb Mn. Antoni Batlle) l’organització dels Minyons de
Muntanya, de la qual fou cap escolta nacional fins al 1959. També fou un dels fundadors de la revista
Excursionisme.
Quan Francesc Macià proclamà la República Catalana el 14 d’abril de 1931, va crear amb Pere Màrtir
Rossell i Vilar i amb Miquel Baltà i Botta la Guàrdia Cívica entorn del President, per defensar la República
Catalana acabada de constituir, i que amb el temps hauria d’esdevenir la Guàrdia Nacional de Catalunya.
Poc després va crear l’agrupació de força patriòtica Palestra. Arran dels fets del Sis d’Octubre de 1934,
Batista i Roca va donar suport a la proclamació del president Lluís Companys. Més tard, el 23 de juny de
1938, faria gestions a Londres com a delegat de la Generalitat de Catalunya amb Nicolau Maria Rubió i

Tudurí per tal d’aconseguir signar un armistici que aïllés Catalunya d’una Espanya que veia ja en mans de
Franco.
El 1939 es va exiliar a Anglaterra, on fou professor d’història al Trinity College de la Universitat de
Cambridge. Hi va promoure la formació d’una escola d’investigadors anglesos sobre temes catalans i fou
un dels promotors de l’Anglo-Catalan Society. Profundament nacionalista, el 1940 fou secretari del Consell
Nacional de Catalunya a Londres de Carles Pi i Sunyer, representà el Pen Club català, defensà els drets de
Catalunya a la UNESCO i a altres instàncies internacionals, i fou el principal promotor del Consell
Nacional Català, sorgit de la I Conferència Nacional Catalana celebrada a Mèxic el 1953, juntament amb
Gaspar Alcoverro, Joan Ballester i Canals, Carles Muñoz Espinalt i Joan Lucas i Masjoan.
L’any 1976 tornà de l’exili i contribuí a la coneixença dels objectius del catalanisme en els àmbits
internacionals i també fou un dels creadors i impulsors tant de la Unió Federalista de les Comunitats
Ètniques Europees com del Cercle d’Agermanament Occitano-Català, entitat cultural sorgida el 1977 de la
qual fou promotor juntament amb Enric Garriga Trullols i Joan Amorós, amb un intent de crear un
moviment popular d’agermanament occitanocatalà, i participà el 1978 en la seva primera assemblea
constituent com a president.
La seva biblioteca personal es pot consultar a la Biblioteca de Catalunya. Aquest donatiu comprèn uns
1.400 documents sobre història de Catalunya i història en general.
El seu fons personal es troba dipositat al CRAI Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de
Barcelona. Consta de correspondència rebuda i escrita per Josep M. Batista i Roca, documents diversos,
documents d’institucions polítiques i culturals i escrits d’ell de l’època del seu exili.
_______________________________

Dr. Bartomeu Robert i Yarzábal
(Tampico, Mèxic, 1842 - Barcelona, 1902).
Metge, famós tisiòleg. Fou alcalde de Barcelona.
Amic i metge personal de Verdaguer.
Bartomeu Robert i Yarzábal va néixer a Tampico (Mèxic) el 20 d’octubre del 1842, fill d’un metge català
que s’havia establert en aquesta ciutat mexicana. El matrimoni Robert aprofità un viatge a Catalunya per
portar-hi el petit Bartomeu, que s’establí a Sitges. Allà va estudiar les primeres lletres, si bé el títol de
batxiller el va obtenir a l’Institut de Segon Ensenyament de Barcelona. Els estudis superiors els va cursar a
la Facultat de Medicina i Cirurgia de la Universitat de Barcelona, on va tenir de professor, entre d’altres, el
prestigiós doctor Josep Letamendi. Va començarla carrera el 1858 i es va llicenciar el 1864, amb els premis
ordinari i extraordinari de llicenciatura. L’any 1867 es va doctorar a la Universitat Central de Madrid, on li
fou expedit el títol de doctor en Medicina i Cirurgia, amb una nota d’«excel·lent».

El curs 1898 -1899 va ser escollit president de la Societat Econòmica Barcelonina d’Amics del País i en
1900-1901 torna a presidir l’Ateneu Barcelonès, una elecció que obeïa a la tàctica regionalista d’infiltració
en les principals entitats culturals i ciutadanes catalanes.
L’any 1898 va ser un dels promotors de la presentació a la reina regent, Maria Cristina d’Habsburg, d’un
document on es demanava la descentralització administrativa i es recollien altres reivindicacions
regionalistes. La derrota espanyola a la guerra de Cuba (1895-1898) va generar un clima de crisi política que
a Catalunya es va traduir en un desvetllament de les forces catalanistes, que van accentuar les seves
crítiques al govern espanyol, al qual van exigir que satisfés algunes de les seves reivindicacions i que es
posés al capdavant del procés de regeneració política. Així, el novembre del 1898, els cinc presidents de les
principals entitats cíviques, culturals i econòmiques catalanes van anar a Madrid per presentar el document.
Integraven aquesta comissió: Lluís Domènech i Montaner (Ateneu Barcelonès), Joan Sallarès (Foment del
Treball Nacional), Bartomeu Robert (Societat Econòmica Barcelonina d’Amics del País), Carles de Camps,
marquès de Camps (Institut Agrícola Català de Sant Isidre) i Sebastià Torres (Lliga de Defensa Industrial i
Comercial). Els cinc presidents eren els portadors d’aquest escrit, que exposava a la reina regent un
programa mínim de descentralització per a Catalunya: concert econòmic, Diputació única i creació
d’escoles industrials. El doctor Robert va ser el cap visible d’aquesta delegació, que va fer sentir a Madrid el
programa regeneracionista que es proposava des de Catalunya.
Al cap de pocs mesos, en constituir-se el març del 1899 el govern conservador de Francisco Silvela, el
doctor Robert fou nomenat alcalde de Barcelona per Reial ordre del 14 de març de 1899. No pretenia el
càrrec i fins i tot sembla que costà molt que l’acceptés. Va ser l’escollit per a ocupar l’alcaldia de Barcelona
perquè, en principi, no havia de ser una figura incòmoda per al govern atesa la seva neutralitat política.
També va accedir a l’alcaldia arran del seu prestigi social i professional i perquè era un metge honest i
altruista. Tot just ocupar l’alcaldia, la seva personalitat aviat contrastà amb la d’uns regidors que, en la
majoria dels casos, devien el seu nomenament a pràctiques caciquistes fraudulentes i a les imposicions
ministerials. Des del seu nou càrrec maldà per introduir un canvi en el personal de l’Ajuntament i
s’esmerçà perquè el sufragi s’exercités a partir d’aleshores amb les majors garanties. La primera mesura que
va prendre consistí a destituir els alcaldes de barri, homes de confiança del cacic, ja que entre les seves
funcions hi havia la de custodiar les urnes electorals. A continuació, signà una circular adreçada als caps
dels departaments municipals en què els recomanava que no coaccionessin el dret de vot dels funcionaris a
les seves ordres ni tampoc el dels altres ciutadans.
El pas següent impulsat pel doctor Robert fou la tasca d’actualització i depuració de les llistes electorals per
tal de suprimir-ne milers d’electors falsos i d’inscriure-hi altres milers que, malgrat tenir-hi dret, no hi
figuraven. Com va declarar l’alcalde a La Publicidad el 27 d’abril del 1899, d’un cens electoral més de
100.000 electors resultava que aproximadament uns 27.000 eren falsos —morts, inexistents—, i a més n’hi
mancaven uns 37.000 que legalment tenien dret de vot. Aquesta actuació el va convertir en una de les
figures més destacades de la regeneració política, malgrat que a l’Ajuntament va topar amb una resistència
sistemàtica que només li va deixar realitzar una mínima part del seu programa. D’altra banda, tampoc no va
tenir gaire temps per a dur-lo a la pràctica. La seva depuració del cens electoral, però, contribuí
notablement a l’èxit electoral de la candidatura catalanista l’any 1901, ja que va dificultar les maniobres dels
cacics.
El seu pas per l’alcaldia va ser breu. Els problemes varen començar quan el ministre d’Hisenda, Raimundo
Fernández Villaverde, va presentar el seu projecte de pressupostos, que no preveia una rebaixa impositiva,
ans al contrari, creava nous impostos. A Catalunya la reacció va ser immediata i la notícia de la creació de
noves càrregues fiscals va ser molt mal rebuda per una societat que tot just acabava de sortir d’una guerra
de tres anys, la de Cuba, i que no estava passant per una bona conjuntura econòmica. Aviat es va estendre
el moviment de resistència, tothom obeí l’ordre de «tancament de caixes» i cap botiguer ni industrial no
pagà la contribució.
El govern de Madrid va intentar resoldre el conflicte mitjançant el decret d’ordres d’embargament dels
morosos, i es aquí on va intervenir el doctor Robert, que en qualitat d’alcalde i amb la seva signatura havia
d’autoritzar aquestes ordres. Inicialment va acatar els manaments del govern, signà unes poques ordres i a
continuació dimití. Això succeí el 12 d’octubre; per tant, només havia estat set mesos al capdavant de
l’alcaldia. Bartomeu Robert no havia volgut acatar unes disposicions governamentals amb les quals no

estava en absolut d’acord i va decidir no oposar-se a un moviment ciutadà que veia amb simpatia. El gest
de la seva dimissió, fent-se solidari de la protesta ciutadana, el va convertir en la personalitat més popular
de Barcelona en aquell moment. D’altra banda, aquesta actuació li va valer la seva elecció, l’any 1900, com
a senador.
Certament, s’havia fet mereixedor de l’estimació i respecte populars. Tothom coincidia a considerar-lo un
excel·lent metge i científic, fins al punt que es pot afirmar que havia esdevingut un dels pilarsde la
renovació de la medicina catalana i de la Facultat de Medicina del seu temps. I, sense deixar l’àmbit sanitari,
també cal destacar la seva faceta com a promotor de la modernització hospitalària a Catalunya (hospitals
Clínic i de Sant Pau). Igualment remarcables van ser la vocació de servei que manifestà envers la seva ciutat
i el seu país i el seu compromís cívic, que sempre guià la trajectòria política que dugué a terme. Una
trajectòria que, malgrat la curta durada en el temps, és d’una intensitat i d’una rellevànciamolt remarcables.
En són proves evidents el seu pas per l’alcaldia barcelonina, n de la seva gestió municipal destaca sobre
manera la lluita contra la corrupció i el caciquisme.
El grup d’empresaris i industrials catalans descontents amb el govern i que desconfiaven dels partits
polítics tradicionals, acabaven de formar la Unió Regionalista per defensar els seus interessos sense haver
de dependre de l’Estat (l’entitat estava integrada per Lluís Ferrer-Vidal, Carles i Ignasi Girona, Josep
Bertran i Musitu i el Dr. Bartomeu Robert), que, com també el Centre Nacional Català, es fusionaren amb
un nou partit catalanista, la Lliga Regionalista, fundada el 25 d’abril de 1901.
Abans del seu traspàs, però, encara va poder contribuir a la causa catalanista quan va fer diverses gestions
per ajudar Enric Prat de la Riba arran del seu empresonament, motivat per la publicació a La Veu de
Catalunya, diari del qual era director, d’un escrit que a criteri de les autoritats militars incitava al separatisme.
La nit del 10 d’abril de 1902, després de les visites habituals als seus pacients -un dels últims que visità fou
l’eminent poeta mossèn Cinto Verdaguer, que havia de morir al juny-, el doctor Robert assistí a unbanquet
al qual va ser convidat pels facultatius del Cos Mèdic Municipal de Barcelona. Mentre prenia part en l’acte i
adreçava unes paraules als assistents, va morir sobtadament víctima d’una angina de pit. La seva mort
causà una gran commoció a tot Catalunya.
Barcelona, Sitges i, més endavant, Camprodon alçaren monuments dedicats a la seva memòria. El de
Barcelona, a la plaça de la Universitat (elseu emplaçament actual és a la plaça de Tetuan), era obra de
l’escultor Josep Llimona i s’inaugurà el 1910. El monument fou finançat persubscripció popular. El 1906,
el seu retrat havia estat col·locat a la Galeria de Catalans Il·lustres de l’Ajuntament de Barcelona. Tot
plegat era el senyal més evident que el doctor Robert s’havia convertit en una de les personalitats més
estimades del seu temps. (Fragments extrets de: Santiago Izquierdo Ballester, historiador.)
_______________________________

Apel·les Mestres
(Barcelona, 29 d’octubre de 1854 - 19 de juliol de 1936)
Artista polifacètic, dibuixant, escriptor, poeta, autor de teatre, música,
il·lustració gràfica, traducció, col·leccionista i amant de la jardineria.

Visqué els canvis socials i urbanístics de la ciutat, tot i mantenir sempre les arrels culturals de la terra.
Impulsà les arts gràfiques a Catalunya, reivindicant la categoria artística de la figura del dibuixant, poc
considerada socialment. L’obra gràfica de Mestres és una referència obligada per a conèixer els orígens del
còmic espanyol. Com a escriptor va conrear diversos gèneres: poesia, teatre, prosa... que sovint fusionava i
il·lustrava amb dibuixos propis. L’any 1908 va ser investit amb el títol de Mestre en Gai Saber, en haver
guanyat tres premis extraordinaris dels Jocs Florals.
Era amic de Verdaguer.

Tomba d’Apel·les Mestres i de la seva esposa Laura Radénez

_______________________________
Jacint Verdaguer a Caldes d’Estrac

Verdaguer a la balconada de can Cabanyes de Caldes d’Estrac als voltants de 1885.
És molt probable que fos Caldes d’Estrac (per a Verdaguer, sempre Caldetes) la primera localitat del
Maresme que el nostre escriptor conegués.
La intensitat i la freqüència dels contactes de Verdaguer amb Caldes explica la quantitat de textos que s’hi
situen o hi són escrits. El primer dels textos és la carta al seu cosí Salarich que documenta una de les
primeres estades de Verdaguer a la vila.
D’ençà d’octubre de 1880 hi vivia un cosí germà seu, el metge Joaquim Salarich i Verdaguer, que, malalt
d’asma, mirava de refer-hi la salut mentre exercia la seva professió als banys termals i escrivia uns Apuntes

para la historia de Caldas de Estrach (vulgo) Caldetas, llibre publicat el 1882. La seva mort s’escaigué també a
Caldes el 1884.
La casa dels marquesos de Comillas a Caldetes es devia enllestir cap a mitjan gener de 1883. Obra de
l’arquitecte Josep Oriol Mestres, (pare d’Apel·les Mestres, un altre dels il·lustres estiuejants de la
població).
Arran de les seves estades a Caldetes, Verdaguer emprèn excursions pels santuaris dels pobles de l’entorn.
(Fragments extrets del llibre: Verdaguer i el Maresme. Manuel Llanas i Llorenç Soldevila. Documentalista:
Bartomeu Roig. Ajuntament de Caldes d’Estrac, 2002.

Oferim el poema Vora la mar, escrit per Jacint Verdaguer a Caldetes,
i musicat pel músic i cantant Roger Mas.
Al cim d’un promontori que domina
les ones de la mar,
quan l’astre rei cap a ponent declina
me’n pujo a meditar.
Amb la claror d’aqueixa llàntia encesa
contemplo mon no-res;
contemplo el mar i el cel, i llur grandesa
m’aixafa com un pes.
Eixes ones, mirall de les estrelles,
me guarden tants records,
que em plau reveure tot sovint en elles
mos somnis que són morts.
Aixequí tants castells en eixes ribes
que m’ha aterrat lo vent,
amb ses torres i cúpules altives
de vori, d’or i argent:
poemes, ai!, que foren una estona
joguina d’infantons,
petxines que un instant surten de l’ona
per retornar al fons;
vaixells que amb veles i aparell s’ensorren
en un matí de maig,
illetes d’or que naixen i s’esborren
del sol al primer raig;
idees que m’acurcen l’existència
duent-se’n ma escalfor,
com rufagada que se’n du amb l’essència
l’emmusteïda flor.
A la vida o al cor quelcom li prenen
les ones que se’n van;
si no tinc res, les ones que ara vénen,
dieu-me, què voldran?

Amb les del mar o amb les del temps un dia
tinc de rodar al fons;
per què, per què, enganyosa poesia,
m’ensenyes de fer mons?
Per què escriure més versos en l’arena?
Platja del mar dels cels,
quan serà que en ta pàgina serena
los escriuré amb estels?
Caldetes, 10 de gener 1883.
_______________________________
Visita a la Fundació Palau
La Fundació Palau és un centre d'exposicions artístiques ubicat al centre de Caldes d’Estrac. Va ser
inaugurada el maig del 2003, amb l'objectiu d'exhibir i difondre el fons artístic de la col·lecció d’art
aportada per Josep Palau i Fabre, així com el seus arxius i biblioteca. Destaca el seu fons documental i
bibliogràfic sobre Pablo Picasso. Forma part de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona i
d'Espais Escrits. Xarxa de Patrimoni Literari Català.
El fons de la Fundació Palau està constituït pel doble llegat de Josep Palau i Fabre. D’una banda, el fons
aplegat pel seu pare, Josep Palau i Oller, que integra un ampli ventall de pintura catalana del començament
del segle xx. De l’altra, l’aportació del mateix Palau i Fabre, el qual, en l’afany de continuar la tasca
col·leccionista del seu pare, ha reunit una gran col·lecció d’obres de Picasso, així com també d’autors
contemporanis com Perejaume, Barceló i Pepe Yagües...

Josep Palau i Fabre
(Barcelona, 21 d’abril de 1917 – 23 de febrer de 2008)
Polifacètic, poeta, i crític d’art barceloní, un dels màxims
especialistes en l'obra del pintor Pablo Picasso.
Nasqué dins una família d'artistes. El seu pare, Josep Palau i Oller, fou un reconegut pintor i decorador a la
seva època, i una peça clau en el desenvolupament artístic i literari del seu fill. El mateix Palau reconegué:
“Jo crec que moltes coses meves queden explicades pels meus orígens. Potser la posició avantguardista em
ve a causa dels contactes que el meu pare tenia amb Salvat Papasseit.”
A mitjans dels anys trenta, Josep Janés i Oliver el va introduir en l'ambient literari, on conegué els
principals protagonistes de l'ambient literari català: Carles Riba, Josep Maria de Sagarra, i Salvador Espriu.
El 7 de setembre de 1935 publicà el seu primer article a la revista “La Humanitat”, que tractava sobre la
narració La dona dels meus somnis de Massimo Bontempelli. A partir d'aquest moment, i fins a finals de 1937,
seguí col·laborant amb la revista. Durant aquest període, a més, feu pública la seva activitat política. El 9 de
febrer de 1939, amb l'entrada a Barcelona de l'exèrcit de Franco, fou conduït des d'Olot, on es trobava
treballant per a la secció de sanitat del Ministeri de Guerra, al camp de concentració de Lleida. El 20 de
març torna a Barcelona, després que els seus pares aconseguissin una exitosa intervenció per alliberar-lo.

Fou en els moments més difícils de la postguerra quan el poeta sentí la necessitat de consolidar un espai
interior amb l'escriptura capaç de generar assossec, l'enteniment i l'acció protectora dels successos externs.
El 1939 es matriculà a la carrera de filosofia a la Universitat Central de Barcelona, on estudià fins al 1943.
Entre els seus companys de generació hi ha destacades personalitats del món humanista, com Joan Triadú,
Josep Romeu i Figueras i Alfred Badia, entre d'altres. Durant aquest període fou un activista compromès
amb la represa de les activitats acadèmiques, literàries i culturals en llengua catalana sota el franquisme.
Essent estudiant, el 1941 organitzà les primeres sessions dels Amics de la Poesia a la casa dels seus pares.
Les dues primeres sessions varen estar dedicades a la lectura de poemes de Miquel Dolç, i a fragments de la
traducció de La Divina Comèdia, feta per Josep Maria de Sagarra.
El març de 1944 fundà la revista Poesia, que fins al desembre de 1945, aconseguí publicar 20 números. El
mateix any fundà l'editorial La Sirena, on publicà L'aprenent de poeta, que condensa alguns dels seus poemes
escrits entre 1936 i 1942. La Sirena publicà, a més, llibres de Josep Romeu, Joan Triadú, i les Versions de
Hölderlin, de Carles Riba.
El 1945 participà en la creació de la revista Ariel, junt amb Josep Romeu, Miquel Porter i d'altres. Aquell
mateix any publicà una editorial per a la publicació “Per Catalunya”, on es mostrà contrari a acceptar el
permís oficial per a publicar en català, passant per la censura, cosa que li comportà problemes amb el
govern franquista. A finals d'aquell any rebé una beca del govern francès per passar un temps a París. La
seva estada a França, que només havia de ser per dos anys, s'allargà fins a la dècada dels seixanta. En
acabar-se la beca, l'autor renuncià voluntàriament a la nacionalitat espanyola i aconseguí l'estatus de
refugiat polític. París esdevingué la vertadera universitat del poeta-alquimista; en ella establí contacte amb
escriptors i artistes molt distints: des d'Antonin Artaud fins a Octavio Paz, passant per Albert Camus i
Pablo Picasso.
D'aquesta manera, el 1946 escriví el seu primer llibre sobre Picasso, Vides de Picasso, i el 1947 visità el pintor
al seu estudi de la rue des Grands Augustins. A l'anàlisi i comentari de l'obra del pintor, ha dedicat més de
quinze volums (alguns traduïts a una desena de llengües), entre els quals destaquen: Doble assaig sobre Picasso
(1964), El Gernika de Picasso (1979) o Picasso: cubisme (1990).
El 1947 feu la coneixença d'Antonin Artaud al sanatori d'Yvry sur Seine. També conegué a Octavio Paz i
Maria Zambrano. Durant aquesta dècada no cessà en la seva activitat política i, el 1949, promogué, junt
amb Albert Camus, un manifest contra l'entrada d'Espanya a l'Organització de Nacions Unides (ONU).
La dècada del 1950 fou testimoni de l'inici de la seva producció teatral. En endavant, pensà a dedicar-se
professionalment al teatre, el resultat d'aquesta decisió és l'escriptura de les obres que completaran el cicle
sobre Don Joan. Amb aquest mite literari, l'autor assaja la contestació a les normes d'una societat puritana i
repressora, a la vegada que li permet abordar la temàtica amorosa d'una forma directa. De fet, el mateix
Palau assenyalà que el seu Don Joan és: «El destructor d'unes determinades estructures socials», pensant en
el context franquista en què fou escrit.
Amb diversos i importants títols continuà configurant el seu univers teatral. L'autor també dedicà la seva
pregona reflexió teòrica al teatre a La tragèdia o el llenguatge de la llibertat (1961) i a El mirall embruixat (1962),
dos breus assaigs sobre aquest gènere. Es mostrà partidari d'un teatre modern, quant al temps, marcat per
la síntesi i la brevetat («teatre-espasme»); a més es consolidà com a traductor en traduir Una temporada a
l'infern; il·luminacions, d'Arthur Rimbaud, publicada l'any 1966.
El 17 de febrer de 1971 retornà definitivament a Catalunya i s'instal·là a Llançà. A més de seguir cultivant
la seva carrera literària i teatral, s'endinsà en el món del cinema. El 1976 dirigí el film Picasso a Catalunya,
produït per Estela Films.
En termes teatrals, durant aquesta dècada consolidà la seva activitat com dramaturg i crític teatral. El 1974,
l'Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual estrenà la tragèdia Mots de ritual per a Electra, a teatre Don Juan de
Barcelona. Més endavant publicà Antonin Artaud i la revolta del teatre modern (1976), editada per l'Institut del
Teatre i que fou la primera aproximació en llengua catalana a l'obra d'una de les figures capitals del teatre

contemporani. El 1977, l'editorial Aymà publicà una compilació de textos teatrals, Teatre de Josep Palau i
Fabre.
Entre 1976 i 1978, presidí el PEN Club català. Durant el seu mandat, en la primavera de 1978, Barcelona
acudí a la Conferència Internacional del Pen Club.
Durant els anys vuitanta la seva carrera reprengué el gènere de la narrativa breu. Publica les recopilacions
Contes despullats (1982), La tesi doctoral del diable (1983), Amb noms de dona (1988). Seguint amb la seva
fascinació per Picasso, el 1989 dictà una conferència sobre el pintor a la Comédie des Champs-Élysées, que
culminà amb el reconeixement internacional de la seva activitat picassiana.
Durant la dècada del 1990 continuà el seu treball sobre Picasso, publicà el segon volum de la seva
monumental biografia dedicada al pintor malagueny: Picasso Cubisme (1907-1917), (1990). El 1993 reuní els
contes tant editats com inèdits en el llibre recopilatori Contes de capçalera. Posteriorment, publicà Les
metamorfosis d'Ovidi i altres contes (1996). El 1997 publicà les seves memòries picassianes a Estimat Picasso,
d'Ediciones Destino; i el 1999, publicà el tercer volum de la seva biografia sobre el pintor: Picasso. Dels
ballets al drama (1917-1926).
La crítica ha definit l'univers narratiu de l'autor com una visió que dóna fe d'altres dimensions de la
percepció habitual de la realitat i és crític amb una societat que percep com acomodada i mediocre.
Reconeixements a Josep Palau i Fabre. El seu llegat és el d'un home de lletres que transità entre els
més variats àmbits de les humanitats, des de la narrativa i la poesia, passant pel teatre, la producció i la
crítica, en produccions carregades d'una poètica particular que el converteix en un dels més grans
representants de la literatura catalana contemporània.
A més de la poesia, ha conreat el teatre, la narrativa breu i l'assaig, gènere en el qual destaquen
especialment els seus volums sobre Pablo Picasso. Els seus treballs han estat traduïts a nombroses
llengües. Palau i Fabre va ser, a més, traductor de moltes obres literàries.
Al llarg de la seva carrera va rebre diversos premis literaris: l'any 1984 el Premi Literatura Catalana d'assaig
de la Generalitat de Catalunya per Nous quaderns de l'alquimista, el 1996 el Premi Nacional de Literatura
concedit per la Generalitat de Catalunya per Contes de capçalera, el 1998 el Lletra d’Or per Estimat Picasso, i el
1999 el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.
El 2000 rebé la Medalla d'Or de l'Ajuntament de Barcelona. Aquell mateix any rebé el títol d'Officer de
l'Orde des Arts et des Lettres, del govern francès. El 4 de maig de 2003 s'inaugurà la Fundació Palau,
institució que gestiona el seu llegat, ubicada a la població de Caldes d’Estrac. El 2005 fou nomenat Doctor
Honoris Causa per la Universitat de les Illes Balears; i el mateix any l'Ajuntament de Barcelona organitzà
l'homenatge Palau al Palau, celebrat al Palau de la Música Catalana. El 2006 rebé el Premi de la Crítica Serra
d’Or d'obres completes per Obra literària completa.
Josep Palau i Fabre morí el 23 de febrer de 2008 a l'Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona als 90 anys i
fou enterrat al cementiri municipal de Caldetes.
El diumenge 11 de juny del 2017, després de l’homenatge del matí a Verdaguer, dinarem a Caldetes, i
visitarem la Fundació Palau en commemoració el centenari del naixement de Josep Palau i Fabre, i en el
dossier de record hi publicarem un treball seu treball dedicat a Verdaguer.
El Museu Fundació Palau ens faran l’obsequi d’un llibre de poesia commemoratiu per a cadascú.
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