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l I juny 1952: Llengua 1 Literatura. - Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
El PRESIDENT presenta un exemp~lar del segon volum dels "EsOudis RomPnics", 

editats per llInstitut, que acaba de sortir. 
El  Sr. PERE BOHIGAS fa l'elogi dlAmdeu PagAs, Membre corresponent de 1'Tns- 

titub, mart el' dia 22 d'abr'il. 
E l  PRESIDENT fa l'elogi 8AmaAo Alonso, Professor a la Harvard University, 

de Cambridge (Mass.), mort d dia 26 de maig. 
El  Sr. JOSEP MIRACLE s'o~cupa de Verdaguer, seminarista i poeta. I Presenta Jacint 

Verdaguer en els slem temps dOestu&it,  quan compartia el Seminari de Vic amb la 
vida pagesa cle can Tona, i s~ubradla la importhcia qule l'mbient de 'can Tolla té en la 
jovenesa del poeta, en la seva formació i en els seus sentiments. D'aci que, aconseguit 
el seu pinter  Lxit dins la poesia wllfogonesca i atenent el ccmwll de J a m e  Gllell, 
En Verdaguer arraconi la poesia satírica i  omr rei la poesia de caient popular tota ella 
inspirada en la temhtica amorosa. F a  observar que en les notes biogrifiques de mossin 
Collell hi ha un ~cmtrasentit a proppbsit de la reaoció dUEn Verdaguer(, i creu que és 
inexacte de sibuar l'origen del poema Dos mdrtbs de mo fdtria immediatament desprzs 
de la poesia satírica. Passa en revista la poesia jovenwa d'Ea Verdaguer, concretament 
la coneguda, i diu que els trenta-tres poemes de les Jo~miuo~les, més que donar una 
idea del futur poeta místic fan intuir que En Verdaguer no arribi a acabar el seus 
estudis eclesiistics. E l  poema Amors @EI$ Jordi i Na Guidst~ és, dvaquest punt de vista, 
a bastament demostratiu, sobretot tenint en w m p k  el realisme dJalgunes escenes, causa 
primera de la xnutilació dpalgunes &gines del maauscrit. El Sr. Miracle explica la 
famosa (crisi <del 1865, quan En Verdaguer aconsegueix el seu primer triolmf als Jocs 
Florals i Cs suspiYs als e>dmens de Teologia, moment crucial en el seu destí. I es detura 
a examinar el procés de la pztbliwció del poema Doa mcirtirs, analitzant minuciosament 
el text del colofó, passat a prdeg en les noves edicions8. Dtaquesta anPlisi parteix el 
comunicant per a afirmar: I) que En Verdaguer eswivi el poema Dos ~acirtirs com a 
penitincia d'haver escrit aquell altre poema Amors $En Jordi i Na Guideta, tan rodo- 

'nament malavingut a la seva wndicii6 de serninaristz; 2) que per haver-lo escrit en 
aquestes condicions, En Verdaguer no tenia gens d'estima al sent primer poema de 
tema religiós, i que mai no 1E doni beIligerbcia en cap dels sens llibres ; 3) qule s'indig- 
neva de veure que li publicaven el poema dels DOK mdrtirs per sorpresa i sense el seu 
consentiment, i 4) que aquest poema no pot ésser o o n s ~ t  com el prenunci de la poesia 
lnistica o religiosa que mCs endavant, resolta la crisi a favm del sacerdooi, havia de 
posar el nolm de mossien Cinto al cap dels poetes del seu temps, 

Intervenen els Srs. C. MuÑoz (entreveu un problema psicoil6gic entre el Verdaguer 
que es disposa a escriulrre i el Verdaguer de l'ambient en qui. viu), J. PERERA i el 
P ~ S I D E N T  (la Societat womemora amb la sessió d'avui -que no ser; Única en el 
nostre record- el cinqwtenari de la mort del gran poeta).-A. M. BADIA I MAR- 
GARIT, Sacrebi .  

IS juny 1952: Sessi6 plenaria a Vilafranca del Pened&s.-Presideix el SI-. R. 
A m ~ m  I SERRA. 

El  Sr. PERE REGULL, en nom del Museu de Vilafranca, d6m la benvinguda als 
membres de la S.C.E.H. vinguts de Bmcelma i d h  a conPixer a e n s  trets la tasca 
que els estudiosos vilafranquins s'han proposat de dur a terme amb el Museu de Vila- 
franca i el Museu del Vi, lami en plena, realitzacib. 

E l  Sr. PERE BOHIGAS ewosai la seva mmnicació sobre Microfotografia i docu- 
~~zentdcid. Comenl~a recordant ~.rwm des del segle XVIII la Histbria ha anat adquirint m 
c a r l t e r  cada vegada méls científic. Anteriorment, els historiadors havien acceptat el 

I .  

e l  calze 
Una versió 
(Barcelona, 

ampliada d'aquesta 
Aymi, 1952). 

comunicació dins volum Verdaguer amb la lira i 




