CENTENARI DE VERDAGUER AL PALLARS
Centenaris Verdaguerians
Durant aquest passat estiu, s'han
celebrat un seguit d'actes per commemorar dos centenaris estretament
relacionats: el centenari del pas de
Mn. Jacint Verdaguer pel Pallars, i
el centenari de la seva ascensió a la
Pica d'Estats.
Per tirar endavant
aquestes dos commemoracions
es
varen crear les comissions respectives (una al Pallars i l'altra a Barcelona), a les que hi va participar molt
activament la nostra entitat, com
ho demostra el fet de que fos l'encarregada d'organitzar
l'únic acte
dels centenaris on hi participaven
de forma conjunta les dos Comissions.
Els actes més importants organitzats per commemorar
aquests
dos centenaris varen ser els següents:
El dia 5 de juny, i dintre dels
XXII Jocs Florals de Muntanya, es
va atorgar un premi especial convocat en ocasió del Centenari.
El dia 23 de juny es van celebrar per primera vegada els Focs de
Sant Joan a la Pica d'Estats, portant
la Flama del Canigó fins al cim, mitjançant un hel icòpter.
Els dies 24, 25 i 26 de juny es
va celebrar el XXV ral.li d'Alta Muntanya a la regió de la Pica d'Estats.
El dia 2 de juliol i a La Pobla de
Segur es varen atorgar els premis del
I Concurs Literari, creat per commemorar el pas de Verdaguer pel
Pallars.
.
- El dia 3 de juliol i dintre de la
diada dels Raiers, es va inaugurar un
símbol escultòric obra de l'artista
Pujol Grau davant de l'Argenteria
(Collegats), per recordar el pas del

poeta i excursion ista per aquest indret que l'inspirà els següents versos:

"... De cim en cim va de Rubió
a Pentina, y, sota Bresca en Callegats, li ensenya la rica Argenteria que en la penya para algun geni amb enciseres mans':
(aquest acte va ser organitzat-per la
nostra entitat).
El dia 24 de juliol es va portar a
terme una ascensió col.lectiva a la
Pica d'Estats, la col.locació d'una
placa commemorativa del Centenari, i d'una altra placa donant el nom
de Pic Verdaguer a la punta nordoest de la Pica.
El dia 25 d'agost es va fer una
altra ascensió a la Pica ja que aquest
va ser el dia exacte en que Verdaguer" hi va pujar. A aquesta commemoració s'hi va voler afegir el
President de la General itat, pujant
també aquest dia a la Pica d'Estats.
Finalment, al mes d'octubre es
portà a terme l'acte de cloenda del
Centenari, amb la presentació d'un
llibre on es 'recullen diferents estudis sobre l'activitat excursionista i
literària de Verdaguer.
La commemoració del Centenari del pas de Verdaguer pel Pallars
és una bona raó per recordar les
poesies i textes que aquest viatge
l'hi inspirà, i potser són desconeguts
per la major part dels pallaresos,
com tantes altres coses que formen
part de la nostra cultura.
En un intent de divulgar aquests
escrits de Verdaguer, la Comissió de"
la Diada dels Raiers de La Pobla de
Segur els ha recopilat en un llibret
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