
CULTURA CATALANA 





COMMEMORACIO 
I 

' DEL 

CENTENARI del· NAIXEMENT 

DE 

Mn. Jacint Verdaguer 
Poeta Nacional Català 

PARIS 

SALLE DES SOCI.ETES SAVANTES 

Diumenge 8 de Juliol det 1945 



Jacint Verda:guer i Santaló 
nat a Folgue~oles ,el 17 de ma.ig del 1845 

mort a Vil.la Joana, Vallvidrua, 
el dia . I O de Juny del 1902 

1 
{ 



IP'I~OGI~-AIMIA 

Salutació, :oer Salvador Valls', de Ja ·Comissió Organitzadora, 

Y·udaguer, l''home, per Ramon Xuriguera. 

El Noi de la Mare, Nicolau. 

L'Emigrant) VivGs. 

ca nta+s per la. Srta Li na Va lis. 

Nota biogràfica, per Just Cabot. · 

Verdaguer, poeta d·e les muntanyes, d'~ Rovira i Virgili. 

Redtació de poesies) per la Sra. Maria Teresa Gibert. 

De <d'Atlàntida» i «Canigó» a l'enyorança verdagueriana, de . 

' Nicolau Ma. Rubió. 

Recitació 1d/.3 po•esi·es, per la Srta. Li na. Valls. 

Mu·ntanyes regalades. 

Els Segadors. 

. cantats per la Choral de 

I'«Amica le des Catalans de Paris». 

dirigida pel Mestre Salvadó. 



L'EMIGRANT 

Dolça Catalunya 
Pàtria del meu <;or, 
quan de tu s'allunya 
d 'enyorança es mor. 

I. 
Hermosa vall, bressol de ma infantesa, 

blanc Pirinêu . . 
màrgens i rius, ermita. al cel sospesa~ 

per sempre adéu l 
Arpes del bosc, pi n·sans i caderneres, 

cantau, cantau; 
jo dié plorant a boscos i riberes 

adeusiau! 

11. 
On trobaré tos sanitosos climes, 

ton cel daurat 7 
Mes ai, mes ai ! on trobaré tes cimes 

bell Montserrat 7 
Enlloc veuré, ciutat de Barcelona, 

ta hermosa Seu, 
n1 eixos turons, joie·lls de la corona 

que et posà Déu. 

I fi. 
Adéu, germans; adeusiau, mon pare, 

no us veuré més ! 
Oh ! Si al fossar on jau ma dolça mare 

jo el llit tingués l 
Oh mariners l El vent que me'n desterra 

que em fa sofrir l 
Estic mala.lt, mes ai l tomau..:.me a terr:a, 

que hi vull morir .! 
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