
 

10 DE JUNY de 2022 FESTA VERDAGUER 

Vil·la Joana de Vallvidrera 

Commemoració del 120è aniversari del traspàs del poeta  

Jacint Verdaguer 

       

  MUHBA Vil·la Joana de 10 a 20 h 

 De 10 a 14 h Seminari 'Els altres Verdaguers d’Europa. Poetes nacionals i sants 
culturals'  
Gratuït.  

 

 A les 5 de la tarda  Homenatge a Verdaguer.  Ofrena floral 

A 2/4 de 6 Recital de poemes Verdaguer-Xevtxenko 

A les 7  Concert a càrrec del Cor d’homes d’Osona i de Núria Serrat al piano.  

 

 

 



 Seminari 'Els altres Verdaguers d’Europa. Poetes nacionals i 
sants culturals' 
 

  
        MUHBA Vil·la Joana 

  

 Amb motiu de la Festa Verdaguer 2022 
 

 Al llarg del segle XIX, les cultures literàries europees van identificar i venerar alguns artistes i 
intel·lectuals com a representants exemplars de les seves cultures i/o nacions. Entre ells, els 
poetes eren especialment valorats i alguns van rebre l’apel·latiu de «poetes nacionals». Amb la 
seva «canonització» en qualitat de sants culturals, aquests artistes van adquirir un estatus social i 
una importància simbòlica que tradicionalment estava reservada a les autoritats reials i els sants 
religiosos. Jacint Verdaguer representa un cas típic de poeta nacional canonitzat com a sant 
cultural a Catalunya. 
 

 Hi intervindran: Magí Sunyer,  Marijan Dovic,  Jean-Yves Casanova,  Josep M. Domingo, 
Maria Xesús Lama,  Mireia Freixa  i  Jaume Subirana. 
 

 PROGRAMA 
 

 10 h Benvinguda  Joan Roca director (MUHBA) 
 10.10 h Introducció Jaume Subirana (UPF) 
 10.15 h Jocs Florals: representació i acció Josep M. Domingo (UB) 
 10.45 h National Poets, Cultural Saints: The Canonization of France Prešeren (en anglès) 

Marijan Dovic (ZRC SAZU) 
 

 11.15 h Pausa 
 

 11.45 h  Rosalía de Castro: la veu de les dones al capdavant d’un poble Maria Xesús Lama (UB) 
 12.15 h  Frédéric Mistral, escriptor europeu?  Jean-Yves Casanova (UPPA) 
 12.15 h  Jacint Verdaguer, poeta i heroi  Magí Sunyer (URV) 
 12.45 h  Antoni Gaudí, un sant cultural i potser un sant  Mireia Freixa (UB) 


