Mesura de Govern:
Actes commemoratius de l’aniversari del pintor
andreuenc Josep Verdaguer

Districte de Sant Andreu

Mesura de Govern relativa als actes commemoratius de l’aniversari del pintor
andreuenc Josep Verdaguer

» 01. Introducció
El 14 de març de 2008 va morir el pintor andreuenc Josep Verdaguer i Coma als 85 anys
d’edat. El proper mes de març tindrà lloc el cinquè aniversari de la seva mort. Es dóna la
coincidència de què aquest mateix any es produeix el 90è aniversari del seu naixement: l’11 de
maig. Per aquest motiu, des del Govern del Districte es vol aprofitar l’avinentesa per fer un
reconeixement públic de la figura i l’aportació cultural de Josep Verdaguer al barri de Sant
Andreu i a la ciutat de Barcelona mitjançant l’organització d’un seguit d’actes.

» 02. Antecedents
El pintor andreuenc Josep Verdaguer i Coma va nàixer a Sant Andreu de Palomar un 11 de
maig del 1923. En plena adolescència, i sense més normativa que la seva pròpia intuïció,
recorria les proximitats de la Ciutat Comtal pintant paisatges. Ingressà en l'acadèmia Tàrrega i
als disset anys accedeix a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi (1941), rebent classes
de professors il·lustres com Amat, Puig Remdro, Muntaner o Labarta; relacionant-se amb
alumnes que triomfaran igual que ell com Jaume Muxart, Carles Nadal, Cadena, etc. I exposà
per primera vegada la seva obra a la Galeria Condal de Barcelona, el 1947. Amb un èxit total
doncs cap obra va tornar al taller. Fet que el va animar a viatjar a Paris. I després a Suècia,
Dinamarca, Bèlgica i Holanda. Més endavant a Uruguay, Argentina o Brasil. Al llarg de la seva
vida exposà a Estocolm, Bruges, Gant, Brussel·les, Suècia, Paris, Grenoble, Viena, Uruguai,
Chicago, Canadà, Suïssa, Itàlia, Mèxic, Tel Aviv, Andorra, Sabadell, Barcelona, Espanya, fins a
40 exposicions.
L’any 1956 va pintar els seus primers murals religiosos a la parròquia de Sant Andreu de
Palomar, on treballà durant cinc anys. Segueix la capella del Santuari de la Salut a Girona,
l’església parroquial de Sant Jaume de Queralbs (Ripollès), Sant Andreu de Cassibrós, 1964
(Vall de Cardós), parròquia de Vallbona (Anoia), Estaon, 1966 (Vall de Cardós), Montesclado,
1966 (Vall Farrera), Ainet de Cardós 1967, Sant Adrià de Bessos (Barcelona), Llavorsí 1968
(Pallars Sobirà), Sant Pere de Lladrós, 1969 (Vall de Cardós).
El 1973 el Districte de Sant Andreu li atorgà la Medalla d’Or del Districte de Sant Andreu. El
2002 va rebre la Medalla d’Honor de Barcelona. A banda de la pintura, també crea en el món
de la poesia i, així, en 1987 publicà el llibre de poemes “Reculls de J. Verdaguer”.
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» 03. Contingut de la mesura
Els actes commemoratius de la figura del pintor Josep Verdaguer s’articularan entorn a una
exposició a l’Espai Josep Bota, que tindrà lloc a finals de maig i principis de juny, coincidint en
el temps amb el 90è aniversari del seu naixement.
Prèviament a la inauguració de l’exposició s’organitzarà una visita als murals de Verdaguer de
Queralbs/Vall de Cardós (manca definir), que permetrà a tots els interessats una aproximació a
una part important de la seva obra.
D’altra banda, i ja en el marc de l’exposició, es desenvoluparà un programa d’actes oberts als
ciutadans i ciutadanes del Districte, entre els quals cal destacar:
·

Acte d’inauguració, que a més dels parlaments, comptarà amb un passi de diapositives i
espectacle de música i poesia.

·

Taula rodona/conferència sobre l’obra i vida de Verdaguer. Tant des d’una perspectiva
tècnica pictòrica com sobre la vessant humana del pintor.

·

Taula rodona/conferència, per mostrar i comentar les imatges muntades arran del viatge
per veure part dels seus murals.

·

Activitats didàctiques i divulgatives, que permetran a les escoles i entitats en general
interessades fer una visita a l’exposició i a l’Església durant els matins.

·

Activitat/àpat de germanor al C/ Josep Soldevila, del qual havia estat veí durant molts
anys.

Per tal de coordinar aquest esdeveniment, es crea un grup de treball format principalment per
experts i veïns amants i coneixedors de la seva obra i de part de les seves vivències.
El grup, presidit pel Conseller Municipal de Cultura del Districte, estarà format per: Montserrat
Arbós Gómez, Francesc Porret Gay, Jaume Codinachs Badosa, Victor López Pera, Joan Mora,
Joan Pallarès i Personat, Joaquim Serrà Gómez i Llucià Homs Capdevila, Director de Promoció
dels Sectors Culturals de l’ICUB. Així com de la persona que es determini per fer de Comissari
de l’exposició.
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