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L'HOMENATGEA VERDAGUER

Celebracions, festivals i homenatges que avui ens
poden semblar superflus, ingenus i fins i tot ridículs,
en l'epoca de la repressió, sobretot en el curs deis
anys cinquanta, eren considerats - i ho eren, en
realitat- actes d'afirmació i de resistencia.
No ens ha d'estranyar, dones, que un acte innocent
(aparentment, almenys) com un homenatge deis excursionistes a Verdaguer, fos muntat pels organitzadors prenent totes les precaucions possibles, i que al
capdavall, pocs dies abans de celebrar-se, fos prohibit per l'autoritat governativa.
Aquell acte d!homenatge, pero, ja va ser assumit
per les entitats (no per la Federació) o sigui que ja
representava (cal recordar, una vegada més, les circumstancies) manifestar una certa divergencia amb
la línia política que a Barcelona personificava precisament un home tan difícil detracte i tan poc procliu als
catalans com era Felipe Acedo Colunga, el governador civil.
Les entitats que forma ven part de la Comissió organitzadora eren les següents: El Club Excursionista de
Gracia, el Centre Excursionista de Catalunya, la Unió
Excursionista de Catalunya i l'Agrupació Excursionista Catalunya que assumien, respectivament, la
Presidencia, la Vice-Presidencia, la Secretaria i la
Vice-Secretaria. Les altres entitats, les quals formaven part de quatre ponencies -Propaganda, Relacions, Administració i Organització-- eren, a més de
les ja esmentades, que també hi intervenien, el Centre Excursionista i Folkloric de la Barceloneta, el Club
Excursionista Collcerola, l'Agrupació Excursionista
Pedraforca, la Penya Cultural Barcelonesa, el Club
Excursionista Pirenaic, el Club Muntanyenc Barcelonés, la Secció Excursionista del Foment Martinenc, el
Foment Excursionista de Barcelona, la Penya Excursionista Guimera, l'Agrupació Excursionista Grano-
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llers, el Centre Excursionista Montnegre, l'Associació
Excursionista d'Etnografia i Folklore, el Club Excursionista Els Blaus, l'Agrupació Excursionista Muntanya, el Centre Excursionista Águila de les Corts, l'Agrupació Excursionista Icaria, el Centre Excursionista
de la Comarca de Bages, el Club d'Esquí Puigmal, el
Centre Excursionista Puigcastellar, el Centre Excursionista de Sabadell, la Secció de Muntanya del Reus
Esportiu, el Grup Excursionista Muntanyenc, de Tarragona i el Grup Excursionista i Esportiu Gironí, de
Girona.
Ja hem dit, tanmateix, que l'homenatge (tot i que
molta gent va acudir a Vil•la Joana a fer acte de presencia) no arriba a realitzar-se.
De cada sortida que he dut a terme des que em
dedico a l'excursionisme, confecciono una fitxa. És
curiós, si més no, reproduir la que correspon a l'homenatge a Verdaguer. Diu així: «Homenatge a Jacint
Verdaguer a Vil-la Joana. És suspes per ordre governativa. No obstant, hi anem i en som foragitats per
membres de la Falange. Sarria, Vallvidrera, Vil-la
Joana, Panta i el mateix camí de retorn. Ambla Neus,
la seva mare, els pares, en Salvador, la Rita, en Ros,
etc. -Dia 30 de novembre de 1952».
Amb motiu d'haver acudit a la festa, suspesa, es
van produir alguns incidents -pocs i d'escassa
importancia- protagonitzats per xicots molt joves.
El que recordo bé, és la presencia de diversos vehicles situats en punts estrategics, entre Sant Pere Martir i el Tibidabo, prop deis quals vigilaven, lluint les
seves característiques ulleres de sol i les no menys
característiques gavardines de color ciar que cobrien
poc o molt les camises blaves, els esmentats elements de Falange.
Conservo, d'aquell homenatge-frustrat- l'opuscle que va ser editat i que després es va vendre més o
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menys subreptíciament. És un opuscle que no arriba
a les quaranta pagines. A la portada hi figura un
dibuix que representa Jacint Verdaguer amb barretina i llacet negre (o sigui el Verdaguer que l'any 1865
va acudir als Jocs Fiarais de Barcelona a recollir el
premi que li havia estat atorgat). Al voltant del dibuix,
en forma de rombe, hi ha el text següent: «A Verdaguer excursionista, Vil-la Joana -30-Xl-52». 1, coma
títol de l'opuscle: «Els excursionistes a Mossen Jacint Verdaguer. Barcelona». A !'interior, després del
Nihil Obstat (El censor, Joan Puntí Collell, Prev. Barcelona, 3 de man; de 1953-- lmprimeixi's: Gregori,
Arquebisbe-Bisbe de Barcelona -Per mandat de Sa
Excia. Rdma. Alexandre Pech, Prev. CancillerSecretari), hi ha una «Justificació» i sis articles signats, respectivament, per Joan Maragall, Jaume Oliveras, Prev., Josep Miracle, Josep M.ª de Casacuberta, Mn. Pere Ribot, Prev. i Sebastia Juan Arbó. Els
articles són: «En Jacinto Verdaguer, excursionista»,
«La Male"ida de Verdaguer», «L'homenatge a Verdaguer», «Estades de Mossen Cinto a la Vall d'Aran i
ascensió a la Maladeta», «Verdaguer, excursionista»
i «Verdaguer, excursionista». Finalment, hi ha reprodu"ida la poesía del mateix Verdaguer «L'Heura», «A
Verdaguer», de M. Bertran i Oriola, i la poesía, també
de Verdaguer, «El Pi de les Tres Branques».
Prop de trenta anys després del frustrat homenatge, va ser col-locada a la tomba de Verdaguer,
aquest cop sense entrebancs, una magnífica placa
commemorativa. En aquesta placa hi ha reprodu"ida
part de la poesía «L'Heura» («Excursionistes que pel
pla i la serra, en lo camp de la patria espigolau,
ajudau-li a collir lo que ésa terra, ajudau a servar lo
que li cau») i la frase següent: «Record de l'Excursionisme catala-Juny 1977». Cree que és important, en
relació a aquest acte (acte que en realitat va comen-
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~ar l'any 1952) reproduir part de les paraules que va
pronunciar, ben encertadament, Joan Lázaro i Gabarra: «Els setanta-cinc anys de la seva mort que ara
s'escauen-va dir Joan Lázaro i Gabarra-coincideixen amb la sortida balbucient d'una llarga nit -una
rnés de les que porta sofertes Catalunya-que durant
quaranta anys ha recios brutalment la nostra cultura
fins a l'ofegarnent. Estem, dones, en un nou punt de
partida. En el designi d'un altre home de Catalunya,
en aquest designi «tornarem a vencer després de
sofrir», l'excursionisrne catala troba en el missatge
de Verdaguer, avui, aquí, davant mateix de la seva
tornba, la renovació deis rnotius de la seva existencia
ara ja centenaria. No tan sois honorem Verdaguer,
sinó que ens retrobern nosaltres mateixos, és com si
poguéssim palpar-nos el propi esperit ... ».
Parlen Joan Lázaro i Salvador Miquel.
L.: «Aquell homenatge es va gestar en un moment
en que al Gracia teníem un president que era de
Falange. Bé, és veritat, llavors que un president fos de
Falange o, simplement, que fos del «Movimiento»
era normal. Era obligatori i les entitats ho aprofitaven
per cobrir-s'hi. De fet, si vam salvar les nostres entitats va ser perque vam obrar amb molta diplomacia.
Aquí, a Gracia, per part deis elements falangistes la
intenció era d'escombrar el nostre excursionisme. 1,
per fer-ho, van buscar elements seus que hi estiguessi,~ ficats. Un dia vam celebrar una reunió per tal
d intentar crear una sola entitat dirigida per ells. Nosaltres, coí)l_ é~ lógic, ens hi vam negar. De tota manera, vull d1r-l1 que en aquest país fins i tot el feixisme
ha estat poc eficai;. Jo sempre die que aquí no és
conseqüent ni el di_moni ... Ara, el que sí que van
aconseguir és que desaparegués el nom d'aquell
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centre, el «Rafael de Casanova» que es va convertir
en una delegació de la UEC. Els altres, en canvi, van
anar fent la viu-viu. També cal tenir en compte (aixó
és important) que no hi havia calés, perqué les entitats excursionistes ja se sap com van, sempre ... O
sigui que vam haver de cedir en algunes coses, vam
anar contemporitzant, i així vam anar fent. 1bé, arribem a l'any cinquanta-dos, amb un president que era
de Falange i al qual nosaltres feiem servir d'ombrel•
la. Sigui com sigui, cal reconeixer que aquell president de Falange no hi va posar inconvenients i al
Gracia va ser on es va muntar la Secretaria. Vam
enviar cartes a totes les entitats i. .. Li adverteixo,
teníem tanta feina, que de vegades eren les dues de la
matinada que encara treballavem. Naturalment, jo
no voldria que · voste cregués -ni en Miquel
tampoc- que perqué sóc del Gracia li vulgui atribuir
tots els merits ... Jo em limito a explicar els fets. Vam
anar en_
v iant cartes, com lidie, la cosa va anar adquirint importancia ... Tant és així, que vam decidir constituir una comissió mixta. Aquesta comissió la té relacionada en aquest opuscle, aquest llibret l'autorització del qual va haver de ser tramita.da a Madrid (i aquí
va intervenir de ple, en Miquel) ja que aquí no era
possible fer-ho. D'aquest opuscle jo n'estic molt orgullós, n'estic molt orgullós perqué va ser fet totalmenten cata la i llavors aixó era una cosa molt important ... El portie, d'aquest opuscle (o sigui la «Justificació» ), el vaig escriure jo. Darrera d'aquest opuscle hi
ha relacionada la comissió organitzadora. La presidencia la vam assumir nosaltres-el Gracia-el vicepresident va ser el CEC, i el seu represen·tant era en
Duran i Canyameres, un home de grata memoria.
Aixó va ser, podríem dir-ne, l'inici i també el comen~ament de les dificultats. Pero de les dificultats ens en
-~

·. pot parlar en Miquel».

-~R.

M.: «Per publicar aquest opuscle -o sigui «f/s

excursionistes a Mossen Jacint Verdaguer»- vaig

haver d'anar a buscar gent que hi poguessin-o que
hi volguessin- col-laborar. Vaig anar a trobar l'Arbó
(en Sebastia Juan Arbó) que va accedir a mans besades, de seguida; vaig anar a parlar amb mossen Pere
Ribot, amb en Bertran i Oriola, que va fer aquell vers
tan bonic; amb en Casacuberta ... ».
L.: «El portie, encara que va ser escrit per mi, no el
vaig firmar. El vam llegir en una de les reunions per
veure si tothom hi estava d'acord. Va ser acceptat tal
com jo l'havia escrit. Pero que jo l'hagués escrit, no
havia de constar: volíem eliminar tots els personalismes.»
M.: «Evidentment, veu?: el portie no va signat. El
té, voste, l'opuscle? Bé, jo l'hi he portat, per si de cas.
Els articles, sí, van signats. 1 es pot dir que, un cop
aconseguides les col-laboracions, la meva feina acabava. Pero com que el nombre de pagines no arribava a trenta, havia de ser censurat, aquí, a Barcelona. 1 el censor de Barcelona era en Sánchez Juan,
un home difícil. .. Tant és així que d'entrada em va
indicar dues coses: que no podia tractar del «triangle
de la Patria» (cosa que va escriure mossen Pere Ribot) i m'esmena la 'paraula «Patria» i m'hi posa «Terra» ... Llavors jo retiro !'original i miro de salvar la
cosa. Vaig a trobar en Casacuberta, li exposo el problema i ell em diu: «La solució pot consistir a enviarho a Madrid». Pero com que per enviar-ho a Madrid
calia que hi hagués un nombre més elevat de pagines, hi vam afegir «El Pi de les Tres Branques», del
mateix Verdaguer. Ho faig, ho envio a Madrid i ens el
retornen sense cap mena de censura. Llavors vaig
anar a trobar en Sánchez Juan ; li vaig dir: «Ja hem
reb,ut alló de Madrid, sense cap esmena». 1 ell: «Jo
me n rento les mans». Pero hi havia una altra compli93

cació ... «Si dius que en fas dos o tres mil -em va dir
en Casacuberta- et denegaran el permís; si dius que
en fas un centenar, només, per repartir pels centres
excursionistes, no te'I denegaran». Llavors vam dir la
gran mentida. Vam declarar que en faríem cent, només, i en vam fer imprimir cinc mil. 1 vam declarar
que els vendríem a vint-i-cinc pessetes i només en
cobravem cinc. D'aquesta manera, sí que donaven
permís ... Fent-ne pocs tenia poca difusió, i com que
tenia poca difusió, sortia car ... O sigui que volien que
arribés a poca gent, que fos un llibre de bibliofil, que
fos minoritari, que tingués poca projecció ... 1, una
altra cosa: l'acte va ser suspes i els de la comissió, en
comptes d'anar a Vallvidrera, van anar al cementiri a
portar una corona. A mi, coma mesura de prudencia,
em van aconsellar que no hi anés. 1 mentre estava
dinant, truquen, obrim ... Em van dur un telegrama i
aquest telegrama deia: «Lamentamos el incidente
ocurrido». l la firma: «J. Verdaguer». Naturalment, va
ser algú que en va voler fer la guitza, algú de Falange
que estava alcas i que em va voler mortificar ... ».
L.: «La comissió que va organitzar aquests actes
d'homenatge a Jacint Verdaguer era itinerant. O sigui
que ens reuníem al Gracia, ens reuníem al Pedraforca, a la UEC de Santa Anna ... D'aquesta manera
fugíem de la rutina i hi interessavem, directament,
totes les entitats. El dia que vam rebre la notificació
on se'ns comunicava que havíem de suspendre els
actes, ens trobavem al CEC. Era la darrera reunió que
celebravem. En aquel Is moments el governador civil
era l'Acedo Colunga. L'ofici era redactat en termes
comminatoris: havíem de desmuntar tot allo immediatament. En fi, un ofici redactat a l'estil d'ells. i,
sobretot, redactat a l'estil de l'Acedo Colunga ... Perque ja sabem que l'Acedo Colunga era un animal. O,
millor dit, era un animalicarro. Que hi ha un aspecte
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Jóana ... ». Aixo ho van recolhr, ells. Aqu1 a 1~ plac;a de
Lesseps hi havia el centre de Falange. No m estranyaria ni mica que la reacció de l'Acedo hagués estat
estimulada des d'aquest centre ... ».
M.: «També hi va influir, segurament, que vam
parlar per radio i, en fer-nos !'entrevista, en Duran i
Canyameres, quan livan preguntar si seríem molts o
pocs, va contestar «cinc mil». Ho va contestar perqué
jo, en sentir la pregunta, vaig fer-li així, amb la ma,
amb els dits eixamplats; «Atura't, no ho diguis ... »,
volia dir jo.
L.: «Ens van avisar amb el temps molt just. Llavors
ho vam haver de fer públic (o sigui que vam haver de
fer pública la prohibició) mitjanc;ant unes petites notes als diaris. Pero, malgrat tot, va anar-hi molta gent.
Sí, van tardar a reaccionar. S'havien celebrat moltes
reunions, havíem tramitat a Madrid la publicació de
l'opuscle, havíem venut aquells cartonets (amb el
dibuix identic al que hi havia impresa la portada de
l'opuscle), vam haver de tramitar, per als actes de
Vil-la Joana, un permís, de tramit, al Govern Civil;
com que volíem col-locar una placa commemorativa
· a Vil-la Joana, vam demanar autorització a l'Ajuntament ... Oue, per cert el qui s'encar.regava d'aquestes
coses era en Ruiz, el qui va morir en un accident de
cotxe, un home que ens va ajudar molt, molt, en Ruiz
de 1' AEFF ... Bé, en aquell moment la Federació Catalana no existía, amb aquest nom. Existía la Delegació,
en Padrós ... Pero ells no volien saber res del que
nosaltres organitzavem ¡ nosaltres desitjavem que no
95

h sabessin. Al capdavall, la Federació només es
li~itava a ostentar una representació de Mad_rid. 1en
Padrós sempre ha estat un home que ma1 no ha
compartit la nostra manera ~e pensar. ~o,fa pas gaire
fins i tot em va dir: «Vols d1r que tot a1xo del catalanisme no és una cosa cerebral?». Aixo sol ja explica
moltes coses ... Pel que fa al dia de la festa ... Bé, aba ns
ja hem parlat de la corona que va':1 portar al Cen:,entiri Nou i on en Miquel no va venir. Cal puntuahtzar
que no vam pujar-hi diumenge, al cementiri (o sigui
el dia que s'havia d'anar a Vil-la Joana) sinó que hi
vam anar a la tarda abans i que la corona encara no
estava acabada del tot. l l'endema, nosaltres mateixos, o sigui els qui vam anar al cementiri, vam anar a
Vil-la Joana. No es pot dir que hi arribéssim, sinó que
ens hi vam atansar. Pero, és ciar, hi vam anar particularment, no ostentavem cap representació, no podíem involucrar-hi les entitats, hauria estat perillós,
recordi com era, l'Acedo ... ».
M.:«Per cert, sabeu que vam confeccionar uns títols de col-laborador? Sí, vam fer-los. Uns títols grossos, un tríptic, amb uns dibuixos molt bonics, amb els
versos de «L'Heura» de Verdaguer ... És estrany que
no 1'hagiu vist perque al Pedraforca l'heu de tenir,
se'n va quedar un cada entitat ... Aixo es venia a deu
duros, em sembla, i es feia per recollir diners, com
també_ recollfem diners amb aquells cartonets deis
quals_J_ª, hem parlat, i que duien un dibuix que va fer
en Gnno, en Griñó del Collcerola ... ».
. L.: «La placa co_m memorativa (de granit) la vam
in st al•lar, després d'uns quants mesos, a Montserrat,
on vam construir el Mirador de Sant Jeroni. Un Mirador
va costar pocs diners ... Que, per cert, actualmen el noSt re cavall de batalla és intentar restaurarlo ... J~ ~¡ vaig anar una vegada a pintar les lletres,
perque Ja no s'entenia res del que deia. Pero tinc

iue

96

entes queja es tornen a esborrar. 1 ara la Comissió
intenta, altre cop ... Oh, no la Comissió és una altra¡
De l'antiga només hi ha en Miquel, jo, en Griñó ... Miri,
jo l'any setanta-sis (em sembla que era) vaig escriure
una carta (perque el que es «diu», no queda, queda el
que s' «escriu») on recordava que el Gracia havia estat el que havia promogut els actes del 1952 en homenatge a Verdaguer. D'aquesta carta se'n va parlar i, en
una reunió posterior, es va crear una comissió, una
nova comissió, que no va ser altra cosa que la queja
havia estat nomenada per celebrar el centenari de
l'excursionisme catala. Que jo diria que aquesta comissió, la comissió creada per commemorar el centenari de l'excursionisme catala, va rebre una bona
empenta de l'altra, de la que va ser creada l'any
cinquanta-dos ... Aqüesta placa, veu?, aquesta placa
confeccionada amb gran dignitat (la que va ser posada, fa poc, a la tomba de Verdaguer) va serfruit deis
treballs de la nova Comissió, una placa molt bonica
(el dia que la vam col-locar hi havia en Martínez
Massó, de la Federació) que no esta adossada a la
roca, sinó que sembla que se'n desprengui... Sí, com
diu voste, al cap de vint-i-cinc anys es va poder fer
una cosa semblant, pero en unes altres circumstancies. 1, veu la fotografia de la placa? 1consti que no va
ser tant com ha u ria hagut de ser, perque la Federació
coixejava, encara. Nosaltres havíem proposat (ho
vaig proposar jo) que tots els mils i mils afiliats a la
Federació aportessin un duro ... 1 es van celebrar altres actes, es van confeccionar uns cartells, es va
celebrar un acte cultural a la Biblioteca de Cataluny~ ... Pero, tornant al Mirador de Sant Jeroni ... Alla
~aldna prendre alguna mesura. Es troba en mal estat,
ª~- una vergonya per als excursionistas ... La Comissio,_ natu~alment, ja va complir, en relació al centenan. Pero la qüestió del Mirador de Sant Jeroni s'ha
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de resoldre. Una Federació que compta amb ta t 8
afiliats hi ha de posar remei. Si els excursionis~
catalans no són capa~os de fer-ho, ja em dira qui ~s
ha de solucionar. Quan se celebri el centenari de 1
mort de Verdaguer, voldríem que aquest mirador
digne de nosaltres ... Que, per cert, el que voldria és
que ·en aquest llibre que esta fent, hi figurés el manifest que vam llegir el dia que vam col-locar la placa.
No es tracta d'un escrit llarg i atape"it, pero sí que té
molt de contingut. M'agradaria que hi figurés, el manifest, pero sense anomenar persones, que només hi
hagués el text, un text que jo cree que, pel seu significat, convé que sigui perpetuat, que tingui difusió. En
realitat, s'homenatja a Verdaguer, pero també es rememoren anys molt difícils i es parla d'un altre home,
de l'home que va dir: «Tornarem a sofrir, tornarem a morir, tornarem a vencer». 1 quan parlo
d'anys difícils no em refereixo, exclusivament, a
l'aspecte polític, sinó també a les repercusions de
caracter cívic que tant afecten l'excursionisme.
Voste em deia, fa uns moments, que mossen Pere
Ribot li va explicar que el castel! de Montsoriu ha
sofert més desperfectes aquests darrers vint anys
que no pasen els mil que té de vida. Naturalment, no
es poden atribuir els danys als excursionistes, exclusivament ... Tot i que l'excursionisme, cal insistir, no
se n'ha escapat d'aquests anys de descomposició:
Una de les falles deis elements federatius ... Record,
que una vegada, amb motiu d'una de les reunions
que vam celebrar per discernir el Premi Sant B~rna~,
en Martínez Massó es va enfadar perque jo vaig dir
que la Federació no havia treballat com hauria hagu,t
de treballar, per Catalunya. Compte!: que en Ma~,nez Massó és un bon catala ... Jo em refereixo ª
tendencies de la Federació. No nego que ~a qüe:~~
purament esportiva ha estat ben portada I que
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aconseguit situar l'excursionisme catala a una altura
veritablement internacional, pero en canvi no va saber -o no va valer- realitzar una altra tasca que li
pertocava. 1ara ens trobem que es parla molt d'ecologia, que cal reconstruir Catalunya i el nostre excursionisme no hi col-labora, al contrari. Ouan es va celebrar el «Procés a l'Excursionisme» al Casal del Metge,
es van formular acusacions molt concretes. És posible -vaig preguntar jo- que l'excursionisme contempli com s'aboquen tates les immundícies al massís de Garraf, lloc que és una autentica meravella, una
particularitat de Catalunya?». Bé, jo també em faig
carrec que hi havia altres motius, que el mateix Martínez Massó si anava a l'Ajuntament i deia: «Ep, una
expedició als Alps, deu mil pessetes», després no
podia dir: «Protestem per aixo, protestem per alió ... ».
Pero, tot i aixo, voste creu que és acceptable que
l'excursionisme no doni la cara i no defensi Sant
Llorenc; del Munt, per exemple? Hi ha hagut una política equivocada, insisteixo. Hi ha hagut molts moments que han fet més els centres, individualment,
que no pas la Federació que els representava. 1 aixo
també va passar en determinats centres excursionistes importants. Miri, jo sóc un admirador del Centre
Excursionista de Catalunya per la realitat histórica
que representa i pel que significa en relació amb
l'exc~rsionisme catala, pero és innegable que en determmats moments no va assumir responsabilitats
qu~ nosaltres sí que assumíem i que corresponien
mes al Centre que a nosaltres, precisament».
«Sí, com vós dieu, van fer més els centres
petits, en_ aque!les epoques més difícils, que no pas el
CEC. Pero un d1a en vaig parlar amb en Duran i Canyameres, d'aquest fet, i ell em va contestar: «Pero és
vosaltres no teniu cap responsabilitat! Pensa,
quel, que nosaltres tenim molta cosa, darrera nos-
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tre, i segons com actuéssim se n'aniria tot a rodar!
Tot aixó s'ha de salvar per Catalunya, per
Catalunya ... »
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