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MASSIVA ASSISTÈNCIA A L’ACTE DEDICAT AL RECONEGUT ESCRIPTOR en un esdeveniment del qual es

complirà un segle d’aquí a poc més de dues setmanes. Imatge de la cruïlla entre l’actual plaça de Sant Domènec i el

carrer de Guimerà, en un homenatge multitudinari. Una altra instantània del concorregut esdeveniment, en els

mateixos carrers de la ciutat. La portada del diari Pla de Bages, que es va fer ressò en diverses edicions de la

publicació de l’assistència de Guimerà a la ciutat. En aquest exemplar, del dia 19 de juny del 1909, 24 hores abans de

l’acte, el periòdic destaca el caràcter festiu de l’homenatge. Un exemplar dels tiquets que es van vendre a mitja

pesseta per recaptar fons per finançar l’esdeveniment. Totes les fotografies i documents són extrets del web

www.memoria.cat i pertanyen a l’Arxiu Comarcal del Bages
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En l’acte d’homenatge que va re-
bre l’escriptor Àngel Guimerà a la
capital del Bages, el  de juny del
, el manresà Francesc M. Ca-
pella va ser l’encarregat de llegir-
li unes paraules d’agraïment, que
va emetre al Teatre Conservatori.
Capella era un comerciant, vin-
culat a la Lliga Regionalista, que va
ser regidor de l’Ajuntament de
Manresa. De fet, el mateix Àngel
Guimerà va estar molt lligat al
món catalanista. Per exemple, va
participar en la campanya del me-
morial de greuges del , en
les bases de Manresa del  i va
ser president de la Lliga de Cata-
lunya. Sobre el text d’homenatge,
reproduïm part del contingut que
va publicar el diari Pla de Bages
pocs dies després de l’homenatge: 

«Manresa, la ciutat dels nostres
amors, sempre enfeinada, bres-

solada per les remors del Cardener,
deixondint-se diàriament del trà-
fec de les eines de treball i de la ma-
quinària, deixa avui els seus afers,
i tota joiosa, plena de fe, s’ajunta al
vell acord de les ciutats catalanes
per a festejar molt dignament el
geni de la terra, el nostre Àngel
Guimerà, honorant-lo com es me-
reix, honorant-se a ella mateixa en
donar tan bella mostra de la seva
cultura, tan bella mostra del seu
patriotisme.

I creieu senyors que el nostre
mestre es mereix aquest home-
natge amb escreix, perquè amb el
seu talent imponderable, la seva
imaginació gegantina acoblada a
una inspiració sense parió, que
com a font inestroncable brolla
abundosament campejant arreu,
dolça i ferma en totes les seves
obres literàries i polítiques, ha fet
tasca profitosa molt digna de lloan-

ça, d’home de cor, donant patrici,
donant a conèixer al món enter, so-
bretot amb el seu teatre, el seu ca-
ràcter, els costums, les glòries, les
alegries i les tristors de la nostra es-
timada Catalunya, que en resta
agraïda a l’insigne escriptor, que
amb la seva empenta vigorosa ha
obert de bat a bat les portes per as-
solir el lloc que li correspon, sen-

se destorbs de cap mena, a l’aplec
mundial de les nacionalitats cul-
tes, fortes, admirades i respectades
per propis i estranys. En un mot:
donant-nos a conèixer per tots els
pobles de la terra.

La seva obra és de pau i d’amor,
patrimoni de les ànimes grans,
triomfants sempre malgrat tots
els entrebancs, apassionaments,

odis i rancúnies, contribuint, pon-
derosament, com el qui més, a l’es-
clat esplendorós del ressorgiment
literari i polític català des d’uns 
anys fins avui. I, és que el nostre
poble la sentia amb fe la nova
doctrina, el sentia amb fe el cata-
lanisme, més li calia un apòstol
que amb el seu talent i inspiració
li fes més agradosa la seva idea, en-
joiant-la de poesia, deixondint els
esperits apocats, ablandint els cors
endurits. Guiant, en fi, els passos
de les multituds pel camí de la vic-
tòria. Aquest apòstol ja el tenim.
Mireu-lo! Avui és el nostre mestre,
vulgui Déu que demà sigui el nos-
tre redemptor. 

Examinem l’obra de Guimerà i
el seu llibre de poesies, hi trobarem
sempre la frase vibrant, imaginà-
ria o realista, més sempre encisa-
dora, fulminant l’anatema contra
els traïdors. Com un brahol de
lleó, el veiem abocar les nostres
gestes passades, els nostres temps
èpics amb descripcions grandio-
ses, a l’ensems que sap entendrir
els cors recordant els bons temps
de la seva infantesa, fent-nos plo-
rar quan ell plora».
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El discurs d’homenatge a l’escriptor va
remarcar la seva faceta literària i política

Àngel Guimerà

LA FRASE

FRANCESC M. CAPELLA

«Creieu senyors que el nostre

mestre es mereix aquest ho-

menatge amb escreix, perquè amb el

seu talent imponderable ha fet tasca

profitosa donant a conèixer al món

ente, les alegries i les tristors de la

nostra estimada Catalunya, que en

resta agraïda a l’insigne escriptor»
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