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Amb el Rector de Vallfogona passa una cosa 
curiosa: tothom n’ha sentit a parlar però hi ha 
poca gent que sàpiga exactament qui és. A al-
guns ens ha arribat a través d’una rondalla, un 
acudit o una cançó; a d’altres ens han expli-
cat, a l’escola o a la universitat, que és l’autor 
d’un sonet sobre una dama que es pentina; 
per a d’altres, és poc més que un nom que no 
sabem exactament on situar. En gran mesura, 
això es deu al fet que es tracta d’una figura 
complexa, en la qual es combina un compo-
nent històric, un de literari i un de llegendari.

En primer lloc, es tracta d’un personatge 
històric, és a dir, un home que va viure a ca-
vall dels segles XVI i XVII i l’existència del qual 
es pot demostrar perquè diferents fets de la 
seva vida consten en documents escrits. El 
seu nom era Francesc Vicent Garcia i Ferran-
dis. Va néixer a Saragossa el 1579 i va morir 
a Vallfogona de Riucorb el 1623. Va fer una 
carrera relativament exitosa dins la jerarquia 
eclesiàstica i segurament ho hauria estat força 
més si no hagués mort amb tan sols 44 anys.

En segon lloc, Garcia va ser un poeta. I no 
pas un poeta qualsevol, sinó el primer poe-
ta en llengua catalana que escriu a la manera 
dels poetes barrocs. La seva obra, d’una qua-
litat excepcional, va ser reconeguda arreu del 

Principat, ja en vida seva, i després es conver-
tirà en el gran referent de la poesia en llengua 
catalana fins a la Renaixença.

En tercer lloc, el Rector també és un mite que 
forma part de l’imaginari col·lectiu català, on 
apareix com el paradigma del clergue engi-
nyós, murri i sorneguer. Això s’explica perquè, 
en paral·lel al seu reconeixement dins el món 
literari, la veu popular havia anat escampant 
arreu del territori tot un repertori d’anècdo-
tes gracioses de les quals era el protagonis-
ta. Aquestes anècdotes, que tenien ben poc 
a veure amb la seva vida real, eren contalles 
de l’humor clerical de l’època que es van anar 
atribuint a Garcia, probablement perquè la 
seva poesia havia estat majoritàriament satíri-
ca i ell, un personatge popular.

Presentació 
de l’Any

Personatge històric, poeta 
i mite alhora, Francesc 
Vicent Garcia és una figura 
cabdal del nostre patrimoni 
cultural. La Commemoració 
dels 400 anys de la seva 
mort ens brinda l’oportunitat 
d’acostar-nos-hi  
i comprendre’n la magnitud.
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Francesc Vicent Garcia és una figura cabdal 
del nostre patrimoni cultural. Amb motiu del 
quatricentenari de la seva mort, el Govern 
de la Generalitat de Catalunya ha decretat 
el 2023 Any Rector de Vallfogona per retre-li 
l’homenatge que mereix. La commemoració, 
organitzada per la Institució de les Lletres Ca-
talanes, per encàrrec de la Conselleria de Cul-
tura, ens brinda una magnífica oportunitat per 
acostar-nos a l’autor i comprendre’n la mag-
nitud. En el seu desplegament hi tindrà un pa-
per destacat, també, una comissió integrada 
per un grup de persones de la societat civil 
vinculades a la vila de Vallfogona de Riucorb i 
del món acadèmic que des del 2019 ha anat 
realitzant accions orientades a comptar amb 
el màxim reconeixement per part d’entitats, 
persones i institucions. La seva finalitat ha 
estat crear una xarxa de complicitats que fes 
possible l’actualització, la valoració i la difusió 
de la vida, l’obra i la llegenda del Rector-poe-
ta, un llegat que s’ha anat transmetent al llarg 
de generacions. Amb aquest dossier us volem 
invitar a descobrir-lo i a sumar-vos a la festa 
que, n’estem segurs, serà l’any 2023. Hi ha 
està tothom convidat!
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1. Oferir als lectors catalans l’edició definiti-
va de l’obra de Francesc Vicent Garcia, el 
Rector de Vallfogona, i facilitar-ne una lec-
tura clara i autenticada dels poemes, tasca 
que ha portat dècades de treball al doctor 
Albert Rossich.

2. Tornar al pedestal que li correspon una fi-
gura literària que fou el principal model po-
ètic en català durant quasi tres segles i que 
una part de la historiografia va bandejar per 
motius extraliteraris. Situar, doncs, la figura 
de Francesc Vicent Garcia entre els noms 
més cèlebres de la història de la poesia ca-
talana.

3. Acotar la figura històrica del personatge, 
perfilant els treballs, fets i trobades que van 
afaiçonar la personalitat, l’enginy i la gràcia 
d’un poeta únic. Situar-lo dins el seu temps 
i mirar d’escatir l’efecte que li produïren les 
circumstàncies històriques i socioculturals.

4. Escampar i refermar la fama i l’anecdotari 
del mite que envolta la figura del Rector de 
Vallfogona. Popularitzar de nou les llegen-
des i contalles que formaven part de l’ima-
ginari comú i, si pot ser, ampliar-les.

5. Analitzar perquè la figura del Rector de Vall-
fogona ha generat tanta estima i tant rebuig 
i certificar la importància indiscutible de la 
seva influència en aspectes tan cabdals de 
la cultura com són la poesia, la cultura po-
pular, els acudits i facècies, la paremiologia, 
etcètera. Descompondre l’adjectiu “vallfo-
gonesc” en tot el pes contradictori que car-
rega.

6. Gaudir d’una obra que ha encisat artistes 
de tota mena durant 400 anys i que ha ge-
nerat admiració i imitació, portar-la de nou 
als escenaris d’arreu del país.

Objectius  
de l’Any
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Francesc Vicent Garcia va néixer a Saragossa 
el 22 de gener de l’any 1579 però es va criar 
a Tortosa, una de les ciutats més importants 
de la Catalunya de l’època. Posteriorment, va 
estudiar i rebre els ordes menors a Barcelona 
i fou ordenat sacerdot a Vic, on va ser un dels 
homes de confiança del bisbe Robuster, figura 
important de la facció bandolera dels Cadells. 
El 9 de gener de 1607, amb quasi 28 anys, 
va prendre possessió del càrrec de Rector 
de Vallfogona, des d’on va escriure la majoria 
de la seva obra, tot i que no va parar d’anar 
amunt i avall del país complint encàrrecs i co-
missions per a les altes esferes: a Girona, Llei-
da, Tarragona, València o, fins i tot, a Madrid. 
Va morir el 2 de setembre de 1623, a 44 anys, 
a causa d’una malaltia.

L’autor

Retrat exposat actualment a la galeria dels catalans 
il·lustres a l’Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona 
(Museu d’Història de la ciutat). És obra d’en Francesc 
Masriera (25-IX- 1882).
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El Rector de Vallfogona  
en 10 idees 

1. En el Rector de Vallfogona hi conflueixen 
tres realitats: el personatges històric, el 
poeta i el mite popular.

2. Com a personatge històric, va néixer a 
Saragossa el 22 de gener de 1579 i va ser 
rector de Vallfogona de Riucorb (Conca de 
Barberà) des de 1607 fins a la seva mort 
en aquesta localitat el 2 de setembre de 
1623. Se l’anomena tant pel nom de pila 
(Francesc Vicent Garcia) com pel nom ha-
bitual (Vicent Garcia), com pel nom de plo-
ma i ofici (Rector de Vallfogona).

3. Per la qualitat de la seva obra i per la po-
pularitat que va assolir, dins la història de 
la literatura catalana és el poeta més im-
portant entre Ausiàs March i Jacint 
Verdaguer.

4. La de Garcia és una època de renovació 
per a la poesia en català, resultat de 
l’adopció de l’estètica barroca. Aquesta 
renovació provoca que aparegui tota una 
generació de nous poetes en català, avui 
menys coneguts, i dels quals Garcia és el 
capdavanter. 

5. Encara que és un poeta barroc, i presenta 
molts trets de la llengua del seu temps, el 
seu estil reflecteix sovint el llenguatge po-
pular i s’allunya volgudament del cultisme 
d’autors coetanis com Góngora.
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6. La de Garcia és una obra majoritària-
ment satírica. Els temes més recurrents 
són l’amor, l’erotisme, el goig de viure, la 
cultura popular i l’actualitat social i política 
del seu temps.

7. El Rector de Vallfogona també és un mite 
popular de l’imaginari català. És el prota-
gonista de desenes de rondalles, anècdo-
tes i acudits que s’han transmès de forma 
oral durant generacions arreu del Principat. 

8. Probablement, la major part són anèc-
dotes inventades i no tenen cap relació 
amb la biografia real del personatge histò-
ric de Vicent Garcia.

9. Fins al segle XIX, el Rector va ser un per-
sonatge prestigiós i popular. Durant la 
segona meitat del segle, amb el sorgiment 
de la Renaixença, la persona, l’obra i el 
mite es van confonent en una idea cada 
vegada més confosa. Això fa que passi a 
ser un autor menystingut i, finalment, obli-
dat.

10. L’objectiu de l’Any Rector de Vallfogona 
és donar a conèixer els textos, la biografia 
i l’anecdotari del Rector, per tal que, al llarg 
del 2023, el públic català pugui conèixer 
millor les diferents facetes del personatge 
i fer-se’l seu.
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Josep Pedrals es dedica a la poesia des de di-
versos fronts: escriu llibres d’investigació en el 
gènere (assajos novel·lats sobre poètica i vida), 
recita poesia de forma professional (ha actu-
at per Europa, Amèrica i Àsia), explica la po-
esia en cursos i conferències (en Universitats, 
Instituts i Escoles), difon i divulga la poesia en 
diversos mitjans de comunicació (actualment 
a El País), ha muntat celebracions poètiques 
de tot tipus i periodicitat (va conduir durant 13 
anys l’històric cicle poètic del bar Horiginal i ac-
tualment dirigeix el festival Barcelona Poesia), 

posa versos a la música de diversos composi-
tors, expandeix la teatralitat del vers, etcètera.

Les seves principals aportacions en format 
llibre són Escola italiana (2003), El furgatori 
(2006), El romanço d’Anna Tirant (2012, premi 
Lletra d’Or), Exploradors, al poema! (2014), Els 
límits del Quim Porta (2018; premi Homo Fa-
bra; premi Llegir en Cas d’Incendi; premi Ciutat 
de Barcelona de Literatura), El joc del penjat 
(2022) i Confessió del goliard (2022).

Comissariat
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En el camp teatral, cal destacar les obres 
Wamba va! (Mercat de les Flors, 2005), En 
comptes de la lletera (Temporada Alta, 2011), 
El furgatori (La Seca, 2012), Safari Pitarra (TNC, 
2014), Fang i setge (Teatre Victòria, 2016), la 
traducció del clàssic Esperant Godot de Sa-
muel Beckett (Sala Beckett, 2019) o la peça 
que ha esdevingut un clàssic del teatre Maldà, 
Nadales (2018-...).

Les seves peces més destacables en el camp 
de la música es troben als discos El motí (mú-
sica de Pep Vila, 2007), En/doll (música de 
Guillamino, 2007), i, amb Els Nens Eutròfics, 
Esquitxos ultralleugers (2009) i En helicòpter 
(2013).

Va guanyar el Premi Time Out Barcelona al mi-
llor artista de l’any 2014 i el Premi Lletra 2019 
al millor projecte de Literatura Digital com a 
membre de l’equip de “Deep Blue Rhapsody”.

La seva relació amb l’obra de Francesc Vicent 
Garcia ve de lluny. N’ha estat un autèntic va-
ledor en els escenaris, recitant-ne la poesia, 
des de fa anys per tot arreu. Sense anar més 
lluny, l’espectacle Escapat de l’oradura, sobre 
poesia del barroc català, tenia la seva base en 
una àmplia tria de poemes de Garcia. L’ha rei-
vindicat, també per escrit, com un dels grans 
mestres de la poesia catalana, fins al punt que 
alguns crítics han considerat Josep Pedrals 
com una mena de “fill putatiu del Rector de 
Vallfogona”.

El comissari de la 
commemoració és el poeta 
Josep Pedrals, considerat 
pels crítics “fill putatiu del 
Rector de Vallfogona”.
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Actes institucionals 

Acte institucional d’obertura 
Febrer
Palau de la Generalitat de Catalunya
Organitza: Institució de les Lletres Catalanes
L’inici oficial de la commemoració tindrà lloc 
el mes de febrer al Palau de la Generalitat de 
Catalunya, amb un acte que, a més dels parla-
ments institucionals i la presentació dels eixos 
principals de l’Any, inclourà un programa ex-
pressament dissenyat pel comissari.

Dia Mundial de la Poesia
21 de març, 18.30 h
Hall del CCCB
Organitza: Institució de les Lletres 
Catalanes, Federació Catalana 
d’Associacions i Clubs UNESCO i CCCB
La UNESCO va proclamar el 21 de març Dia 
Mundial de la Poesia. Per celebrar-lo en l’edició 
d’enguany, la setzena, s’ha triat com a prota-
gonista un poema de Francesc Vicent Garcia. 
Com és costum, s’elaborarà un fullet amb el 
poema escollit per a l’ocasió i la seva traducció 
a vint-i-dues llengües diferents, es promouran 
una gran quantitat d’actes i d’activitats dedi-
cats a la poesia arreu del territori i s’organit-
zarà un acte central al CCCB de Barcelona, 
el mateix 21 de març. Paral·lelament, tots els 
Serveis Territorials de Cultura organitzaran  

 
actes centrals als seus territoris. Com a nove-
tat, s’oferirà un dossier pedagògic elaborat pel 
comissari de l’Any que donarà eines per tre-
ballar el poema i l’autor als centres educatius. 

Lletres als Ferrocarrils
Abril
Barcelona
Organitza: Departament de Cultura  
i el Departament de la Vicepresidència i  
de Polítiques Digitals i Territori
El Departament de Cultura i el Departament de 
la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Ter-
ritori celebraran la diada de Sant Jordi batejant 
un tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya (FGC) amb el nom de l’autor. Aquesta 
unitat de tren se sumarà, així, al conjunt de les 
que FGC ha batejat els últims anys amb noms 
d’escriptors i escriptores. 

En aquest cas, ho podrem commemorar amb 
un poema de Francesc Vicent Garcia i una pro-
jecció audiovisual que es podrà visualitzar a les 
pantalles de la unitat durant un temps. 

Coincidint amb aquestes dates també s’expo-
sarà una còpia de l’exposició itinerant sobre l’au-
tor produïda per la Institució de les Lletres Cata-
lanes i el Servei de Biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya a l’Espai Provença.

Programació
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Lletres al Parlament
Abril
Parlament de Catalunya
Organitza: Institució de les Lletres 
Catalanes i Parlament de Catalunya
La Institució de les Lletres Catalanes organitza 
i coordina diversos actes i cicles amb l’objec-
tiu de portar la literatura catalana on no sol ser 
habitual que hi sigui, mirant de cercar la com-
plicitat d’altres sectors. Amb aquesta finalitat 
va néixer Lletres al Parlament, que té lloc al 
voltant de la diada de Sant Jordi al Parlament 
de Catalunya. El programa es concretarà en 
una lectura de textos per commemorar les efe-
mèrides del 2023, entre aquestes, l’Any Rector 
de Vallfogona. Els lectors i lectores d’aquesta 
jornada seran, principalment, càrrecs instituci-
onals i representants de la societat civil.

Acte institucional de cloenda 
Novembre
Tortosa
Organitza: Institució de les Lletres 
Catalanes i Ajuntament de Tortosa
L’Any Rector de Vallfogona es tancarà oficial-
ment a Tortosa, a finals de novembre, amb una 
festa literària dedicada al poeta. El programa 
de l’acte serà dissenyat per Albert Roig i Josep 
Pedrals. 
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Els actes institucionals 
d’obertura i cloenda de 
l’Any Rector de Vallfogona 
se celebraran a Barcelona i 
Tortosa, respectivament, els 
mesos de febrer i novembre. 
El Dia Mundial de la Poesia 
2023 es dedicarà al poeta.
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Homenatges

Homenatge popular  
al Rector de Vallfogona 
2 de setembre
Vallfogona de Riucorb
Organitza: Ajuntament de Vallfogona de 
Riucorb, amb el suport del Departament  
de Cultura

Aquest acte vol ser un homenatge del poble 
de Vallfogona al seu personatge més emble-
màtic i també un homenatge als vallfogonins 
i vallfogonines que al llarg de quinze genera-
cions han mantingut viva la memòria i el llegat 
cultural de Francesc Vicent Garcia. Serà un 
espectacle nocturn que omplirà de vida dife-
rents places i indrets del poble amb escenes 
evocadores de l’època, l’obra i la llegenda del 
Rector i també de la vida quotidiana dels ha-
bitants de Vallfogona. Previst per a una assis-
tència d’entre 800 i 1000 persones, es propo-
sa com una activitat participativa perquè els 
assistents no siguin mers espectadors. Amb la 
voluntat de commemorar, de fer solemnement 
memòria, d’actualitzar un fet passat que man-
té vigència en el present, de crear una vivència  
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El 2 de setembre Vallfogona 
de Riucorb retrà un 
homenatge popular al 
Rector. Un espectacle 
nocturn que omplirà de vida 
places i indrets del poble 
amb escenes evocadores de 
l’època, l’obra i la llegenda 
de l’autor. S’hi recrearan les 
carrosses commemoratives 
que Gaudí va dissenyar per 
al primer homenatge popular 
al poeta, l’any 1879.

que pugui quedar en la memòria emocional, 
especialment dels infants i dels joves, perquè 
la significació de l’homenatge pervisqui i sigui 
un llegat per a generacions futures. 

L’acte serà codirigit per professionals de llarga 
trajectòria i reconegut prestigi internacional, 
com: Montse Colomé, coreògrafa i fundadora 
del Grup Comediants; Llorenç Corbella, esce-
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nògraf, exdirector de la Fira de Teatre al car-
rer de Tàrrega i especialista en escenografia i 
vestuari; Josep Pedrals, poeta i comissari de 
l’Any; Núria Bonet, guionista, i Víctor Borràs, 
director de la companyia Teatre Nu. 

L’homenatge tindrà dos moments culminants: 
d’una banda, a la plaça Francesc Vicent Gar-
cia, tindrà lloc la recreació de les carrosses 
commemoratives que un jove Antoni Gaudí 
va dissenyar per al primer homenatge popular 
que es va fer a Francesc Vicent Garcia, l’any 
1879. D’altra banda, i per tancar l’homenat-
ge, a la plaça de l’església s’hi faran un seguit 
d’accions sorpresa que impactaran a tots els 
assistents.

Antoni Gaudí va dissenyar quatre carrosses 
que havien de presidir la processó cívica pro-
gramada en la festa d’homenatge al Rector 
que va tenir lloc a Vallfogona el 2 de setembre 
de 1879 amb motiu del 256è aniversari de la 
mort de Francesc Vicent Garcia. L’homenatge 
va ser promogut per l’Ajuntament de Vallfogo-
na i l’Associació Catalanista d’Excursions Ci-
entífiques (precedent del Centre Excursionista 
de Catalunya). Un jove Antoni Gaudí, que amb 
27 anys acabava d’estrenar el seu títol d’ar-
quitecte, formava part de la junta de l’entitat i 
en va fer els dibuixos, dels quals es conserven 
els originals. Tres dels dibuixos són al·legories 
dels conreus tradicionals: la verema, la sega i 
la recollida de les olives, i un quart dibuix era el 
“carro triomfal” que tancava la processó amb 
un bust del Rector.

Per diferents motius, les carrosses no es van 
poder realitzar. Serà enguany, amb motiu de 
l’Any Rector, quan se’n podrà veure una recre-
ació en l’acte d’homenatge popular que tindrà 
lloc a Vallfogona de Riucorb el 2 de setembre, 
coincidint amb el quatre-cents anys de la mort 
del poeta.
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Any Rector de Vallfogona  
a les biblioteques

El Servei de Biblioteques de la Generalitat de 
Catalunya i la Xarxa Municipal de Biblioteques 
de les Diputacions, amb l’objectiu d’apropar 
als seus usuaris la personalitat i l’obra de Ga-
briel Ferrater, se sumen a la commemoració 
elaborant un conjunt de propostes a realitzar 
dins dels espais bibliotecaris.
 
Exposició itinerant
Concebuda pel comissari de l’Any, s’oferirà 
una exposició de petit format sobre la vida i 
l’obra de l’autor. La prioritat d’aquesta mos-
tra, que es presentarà en forma de plafons il-
lustrats, és crear una eina divulgativa i fàcil de 
moure. Se’n faran diverses còpies que la ILC 
i el Servei de Biblioteques faran itinerar arreu 
del territori dels Països Catalans.

Catàleg d’activitats
D’acord amb el comissari, s’ha elaborat un 
catàleg d’activitats que inclou espectacles de 
petit i mitjà format i xerrades d’especialistes 
amb la finalitat de divulgar l’autor i la seva obra 
en el conjunt del territori català. Són les pròpies 
biblioteques les que en fan la tria, en funció de 
l’edat i dels interessos dels seus usuaris.

Clubs de lectura
Mitjançant l’aplicació per a dispositius mòbils 
Tellfy, la comunitat virtual de lectors creada pel 
Departament de Cultura, s’organitzarà un club 
de lectura de patrimoni literari dedicat a les 
commemoracions del 2023 que inclourà lec-
tures del Rector de Vallfogona. 

Punts de llibre
Amb el Gabinet Tècnic del Departament de 
Cultura es treballarà l’elaboració d’un punt de 
llibre de préstec dedicat a l’autor, que contindrà 
una imatge i una citació seves i que es repartirà 
per les biblioteques.
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Exposicions, activitats i 
clubs de lectura dedicades 
al Rector de Vallfogona a la 
xarxa de biblioteques de la 
Generalitat i les Diputacions. 
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Exposicions

Exposició itinerant de petit format
Josep Pedrals comissariarà una exposició 
de sis plafons que narrarà la vida i l’obra de 
Francesc Vicent Garcia. Serà una mostra 
divulgativa creada amb la voluntat de des-
pertar l’interès cap a la figura de l’autor. La 
Institució de les Lletres Catalanes i el Servei 
de Biblioteques de la Generalitat de Cata-
lunya en produiran diverses còpies que es 
mouran pels seus circuits habituals d’itine-
rància, de manera que es pugui veure arreu 
del territori. 

Francesc Vicent Garcia a la Biblioteca 
de Catalunya
Entre el 18 de setembre i 31 d’octubre del 
2023 es podrà visitar una exposició de ma-
nuscrits i impresos de Francesc Vicent 
Garcia a la Biblioteca de Catalunya, comissa-
riada per Albert Rossich.
En ocasió d’aquesta exposició, la ILC i la Bibli-
oteca hi programaran una activitat compartida 
dedicada a l’autor.

El Rector de Vallfogona i el seu temps al 
Museu d’Història de Catalunya
El Museu d’Història de Catalunya produirà El 
Rector de Vallfogona i el seu temps, una expo-
sició de mitjà format comissariada per Albert 
Rossich que podrà visitar-se a Barcelona entre 
el febrer i l’abril del 2024 i que itinerarà per la 
Xarxa de Museus de la Generalitat de Catalu-
nya: Lleida, Girona, Tarragona, Tortosa, Vic i 
Santes Creus.
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Tres exposicions ens 
aproximaran a la vida i l’obra 
de Francesc Vicent Garcia.
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Jornades d’estudi  
i àmbit educatiu 

Departament d’Educació
Amb motiu de la commemoració, el Depar-
tament d’Educació crearà un espai xtec de-
dicat a l’autor, una eina que ofereix la xarxa 
telemàtica pública, al servei dels centres do-
cents de primària i secundària de Catalunya. 
També elaborarà material didàctic divers que 
anirà adreçat al professorat per tal de dotar-lo 
d’eines i recursos per treballar l’autor i l’obra 
a l’aula. 

Jornada a l’entorn de la vessant lúdica de 
l’obra del Rector i el concepte d’autoria 
Primavera-Tardor
Institut d’Estudis Catalans
Organitza: Institució de les Lletres Catala-
nes i Institut d’Estudis Catalans
A càrrec de Màrius Serra i Josep Pedrals
 
Universitat Catalana d’Estiu
Segona quinzena d’agost
Prada de Conflent
El Rector de Vallfogona tindrà un espai reser-
vat en la programació de la 55a edició de la 
UCE, un punt de trobada arrelat al territori dels 
Països Catalans que vol contribuir a vitalitzar 
el pensament sobre aspectes contemporanis. 

 
Congrés universitari Francesc Vicent 
Garcia (1579-1623) en el context barroc: 
edició, interpretació i recepció de la seva 
obra literària 
Tardor
Universitat de Girona. NISE: Grup de recerca 
en Literatura Catalana de l’Edat Moderna de 
l’Institut de Llengua i Literatura Catalanes de 
la Universitat de Girona

Acte acadèmic a Vic
El Patronat d’Estudis Osonencs té previst or-
ganitzar un acte de caràcter acadèmic per 
commemorar la figura del Rector de Vallfogo-
na i el seu pas per Vic entre 1605 i 1607, on va 
ser ordenat sacerdot. 
Amb la col·laboració dels Serveis Territorials 
de Cultura de la Catalunya Central
 
Còdol. Serveis educatius
Reus
Còdol. Serveis elaborarà eines pedagògiques 
per a centres d’ensenyament i també “Desco-
brint Vallfogona i el seu Rector”, una eina infor-
mativa per oferir-la als visitants de Vallfogona.
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L’Any Rector de Vallfogona 
oferirà material didàctic 
per a docents, jornades, 
congressos universitaris i 
actes acadèmics arreu del 
Principat i la Catalunya Nord. 
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Festivals i fires

El Rector de Vallfogona es farà present en la 
programació de diferents festivals i fires arreu 
de Catalunya.

Espais de poesia d’Alella
25 d’abril
Institut d’Alella
Sessió sobre poesia barroca a càrrec  
de Josep Pedrals 

Espurnes Barroques
Abril-juny
Diversos indrets de Catalunya

Barcelona Poesia
Maig
Barcelona
Organitza: Ajuntament de Barcelona

Litterarum Móra d’Ebre. Fira 
d’espectacles literaris
2 i 3 de juny
Móra d’Ebre
Organitza: Ajuntament de Móra d’Ebre, 
Institut Ramon Muntaner, Centre d’Estudis 
de la Ribera d’Ebre i Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre
Litterarum, la fira d’espectacles literaris de 
Móra d’Ebre, inclourà dins la seva programació 
un espectacle basat en l’obra del Rector.

Bla bla 
Especial Rector de Vallfogona.  
Mostra de narrativa oral
15-16 juliol i 22-23 de juliol  
Vallfogona de Riucorb
Organitza: Ajuntament de Vallfogona

Festival Poesia i +
Juliol
Caldes d’Estrac
Organitza: Fundació Palau

La Setmana del Llibre en Català
Setembre
Moll de la Fusta, Barcelona 
Organitza: Institució de les Lletres 
Catalanes
Les commemoracions sempre són presents 
dins de la programació de La Setmana. En-
guany, la ILC té previst organitzar-hi un acte 
dedicat a Francesc Vicent Garcia. 

El Rector de Vallfogona 
es farà present en la 
programació de diferents 
festivals i fires de tot 
Catalunya. 
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Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat
Novembre
Sant Cugat del Vallès
Organitza: Ajuntament de Sant Cugat

Sant Jordi de Nadal
Novembre
Antiga Fàbrica Estrella Damm, Barcelona
Organitza: TR3C i Institució de les Lletres 
Catalanes
Seguint la línia dels últims anys, dins de la pro-
gramació de la desena edició del Sant Jordi 
de Nadal s’hi inclouran espectacles i activitats 
de les commemoracions d’enguany. L’esde-
veniment literari de Nadal oferirà un especta-
cle dedicat al Rector de Vallfogona.
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Àmbit internacional

En el marc de l’Any Rector de Vallfogona, l’Insti-
tut Ramon Llull ha dissenyat una sèrie d’actu-
acions internacionals que es duran a terme de 
manera conjunta des de les seves Àrees de 
Literatura i Pensament i de Llengua i Universi-
tats. Són les següents:

• Impulsar una antologia al castellà de l’obra 
de l’autor, amb traduccions de l’època i 
contemporànies, que ajudi a donar-ne una 
visió de conjunt i situï la seva figura dins el 
context europeu del moment. 

• Organitzar activitats de divulgació de l’au-
tor en el marc de les universitats de la Xar-
xallull. En especial, amb accions performa-
tives com ara teatralitzacions de la figura 
del Rector o activitats al voltant d’una auca 
animada, escrita per Josep Pedrals amb 
il·lustracions de Marc Torrent. 

• Participar en el Dia Mundial de la Poesia 
amb traduccions de l’obra de l’autor per 
part d’alumnes de català de les universi-
tats de la Xarxallull.

• Fer circular les exposicions de petit format 
que produeixi la ILC a les universitats de la 
Xarxallull que hi estiguin interessades.

Una antologia traduïda, 
accions performatives, 
iniciatives poètiques i 
exposicions itinerants:  
les actuacions de divulgació 
internacional de l’Institut 
Ramon Llull en el marc  
de l’Any.
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Altres iniciatives de l’any

Dia Mundial de la Poesia  
a Catalunya Central 
21 de març, 12 h 
Biblioteca Pilarín Bayés,Vic
21 de març, 19 h
Manresa
Dos actes de reconeixement a Miquel Martí i 
Pol, en el vintè aniversari de la seva mort, a 
través d’una conversa de Montse Caralt, di-
rectora de la Fundació Martí i Pol, amb Ma-
ria Àngels Martí, filla del poeta. Seguirà des-
prés una lectura del poema escollit per al Dia 
Mundial de la Poesia en català original i traduït 
per part d’un poeta del territori i alumnes del 
Consorci per la Normalització Lingüística. Els 
alumnes guardonats en el Concurs de Lectura 
en Veu Alta també llegiran una selecció de po-
emes de Martí i Pol. 
Organitza: Serveis Territorials de Cultura 
de la Catalunya Central, amb el suport de 
l’Ajuntament de Vic, la Biblioteca Pilarín 
Bayés, el Casino de Vic, el Patronat d’Estu-
dis Osonencs, el Consorci per a la Norma-
lització Lingüística i el Centre de Recursos 
Pedagògics d’Osona (Vic), i amb el suport 
de l’Ajuntament de Manresa, Òmnium Cul-
tural i el Centre de Recursos Pedagògics del 
Bages (Manresa). 

Sant Jordi a Manresa 
Casino de Manresa
Esmorzar per autors amb un recital de frag-
ments dels escriptors homenatjats durant 
aquest any.
Organitza: Serveis Territorials de Cultura de 
la Catalunya Central

Poesia als Parcs
Recital de poesia dedicat al Rector de Vallfogona
Maig
Organitza: Diputació de Barcelona

Vi dedicat a l’Any Rector
Facultat d’Enologia de la URV
Elaboració especial i presentació del vi dedicat 
a l’Any Rector elaborat per la Facultat d’Enolo-
gia de la Universitat Rovira i Virgili. 

Postdates literàries
Des de l’any 2017, la Institució de les Lletres 
Catalanes i Catalunya Ràdio, col·laboren amb 
la campanya “Postdates literàries”. A partir de 
l’emissió de citacions sonores d’autores i autors 
de la literatura catalana, es vol incentivar la lectu-
ra i l’interès per la literatura. Enguany, s’inclouran 
cinc citacions de cada un dels autors comme-
morats (Josep Vallverdú i Rector de Vallfogona) 
entre la tria de les postdates literàries que s’eme-
tran entre els mesos de gener i juny.

Merxandatge “Any Rector”
Elaboració de punts de llibre, domassos, sa-
marretes...
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Any Rector de Vallfogona  
a Vallfogona de Riucorb

El 1607 Francesc Vicent Garcia va establir la 
seva residència principal a Vallfogona de Riu-
corb, d’on va ser rector fins a la seva mort. 
Donada l’estreta relació de l’autor amb el ter-
ritori, l’Ajuntament ha programat les següents 
activitats

Sant Jordi dedicat al Rector de Vallfogona
23 d’abril
Vallfogona de Riucorb
 
Visita guiada a Vallfogona i al centre 
d’interpretació del Rector de Vallfogona 
amb motiu del Dia Internacional  
dels Museus
20 de maig
Vallfogona de Riucorb

“Vallfogona, territori barroc”
2-3 de juny
Vallfogona de Riucorb
Organitza: Espurnes Barroques i 
Ajuntament de Vallfogona 

Pintura mural a la Plaça Francesc Vicent 
Garcia. Ignasi Blanch
8-9 de juliol
Vallfogona de Riucorb

L’Ajuntament de Vallfogona 
té previst un extens 
programa d’activitats 
dedicades a l’autor. Vicent 
Garcia hi va residir entre el 
1607 i el 1623. 

Engalanament de carrers i balcons  
de Vallfogona de Riucorb
12 d’agost
Vallfogona de Riucorb 

Trobada de Cucaferes del Camp  
de Tarragona i Terres de l’Ebre 
14 d’agost (Festa Major)
Vallfogona de Riucorb 

Estrena de la sardana Any Rector  
de Vallfogona
15 d’agost (Festa Major)
Vallfogona de Riucorb 

Concert amb poemes musicats  
del Rector
3 de desembre, Vigília de Sta. Bàrbara
Església de Vallfogona
Amb: Orfeó Atlàntida, Carlos Lupprian  
i Pili Cugat
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Jornades europees de patrimoni
Segona quinzena de setembre
Vallfogona de Riucorb
Organitza: Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà i Ajuntament de Vallfogona
En el marc de les Jornades europees de 
patrimoni que s’organitzen cada any, l’acte 
central estarà dedicat al Rector de Vallfogona 
i s’organitzaran visites guiades al poble i a la 
Ruta literària del Rector de Vallfogona.

Al llarg de l’Any, a més, l’Ajuntament durà a 
terme l’actualització de la informació sobre el 
Rector de Vallfogona en els plafons del Cen-
tre d’Interpretació, que anirà a càrrec d’Albert 
Rossich i Marc Sogues, i la senyalització del 
Centre a les entrades el poble. També realit-
zarà la restauració i neteja dels monuments 
dedicats al Rector al nucli urbà de Vallfogona.

Finalment, la Parròquia de Vallfogona i de l’Ar-
quebisbat de Tarragona promouran tot un se-
guit d’activitats al llarg del 2023, any en què 
també es commemoren el 900è aniversari de 
la Parròquia de Vallfogona i el 400è aniversari 
de l’arribada de la Relíquia de Santa Bàrbara a 
Vallfogona (estiu de 1623).

 Índex



-23-

Catàleg  
d’activitats 

Un dels recursos que ofereix la pàgina web 
de l’Any Rector de Vallfogona és un catàleg 
amb les diverses iniciatives que han arribat 
amb motiu de la commemoració. Entre d’al-
tres, s’hi poden trobar concerts teatralitzats, 
lectures escenificades, espectacles de poesia 
i rutes literàries. Aquestes activitats es posen a 
disposició d’aquelles entitats dels territoris de 
parla catalana que vulguin contractar-les.

Les Minyones del Rector de Vallfogona
Un concert teatralitzat de format mitjà creat 
per a l’ocasió per Cultura Viva a partir d’una 
proposta més senzilla que forma part del seu 
repertori. 
Amb: Pili Cugat, veu i actriu, Carlos Lupprian, 
guitarra i direcció musical, Nàiade Martínez, 
violoncel, Nuria Ortí i Ivan Launas, violins, 
David Mateu, viola, Pilar Ferrando, actriu, i 
Ignasi Blanch, il·lustrador. 
L’espectacle es realitzarà a l’Auditori Felip 
Pedrell el mes de maig, però s’ha concebut 
perquè també pugui itinerar. Alhora, s’adap-
tarà a petit format perquè pugui dur-se a ter-
me a quatre biblioteques de les comarques de 
l’Ebre, les de Tortosa, Gandesa, Móra d’Ebre 
i Amposta. 
Proposta produïda pels Serveis Territorials 
de Cultura de Terres de l’Ebre.

Concerts teatralitzats, 
lectures escenificades, 
espectacles de poesia 
i rutes literàries sobre 
el Rector a disposició 
d’aquelles entitats que 
vulguin contractar-los.

 Índex



-24-

Comèdia famosa de la gloriosa Verge i 
Màrtir Santa Bàrbara
Lectura escenificada
Representacions populars amb actors pro-
fessionals i gent de les poblacions on es farà 
l’obra, que és comentada en directe per l’es-
pecialista Francesc Massip.
Intèrprets: Pau Ferran, Pau Vinyals, Ester 
Cort, Laia Alzina, Eduard Carmona i Fran-
cesc Massip. La resta de repartiment està 
previst que es tanqui pactant una col·labo-
ració amb les poblacions on es duguin a 
terme aquestes lectures.
Proposta d’espai escènic:  
Sebastià Brosa
Espai sonor:  
Gerard Marçal / Albert Galcerà
Assessorament dramatúrgic:  
Francesc Massip
Direcció escènica:  
Iban Beltran i Albert Mestres

Epitafi de la fama del Rector de 
Vallfogona, en boca del seu escolà  
i la seva majordoma
Amb: Oriol Genís (Escolà) i  
Berta Giraut (Majordoma)
Dramatúrgia i direcció d’escena:  
Marc Rosich
Vestuari: Joana Martí
Producció Teorema Teatre
Recital en gira

El misteri de Vallfogona, el cas del Rector
Espectalce de narració que amb poesies i 
anècdotes aocsta al llegendari Rector de Vall-
fogona. 
A càrrec d’Albert Estenegre Desvetlla

Francesc Vicent de Vallfogona:  
els versos del Rector
Antologia de poemes musicats posada a 
l’abast dels oients i espectadors d’acord amb 
l’actualitat.
A càrrec d’Eduard Carmona, Guillem Calle-
jon i Recitals a Domicili
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Ruta literària “Rector de Vallfogona”
Vallfogona de Riucorb 
Organitza: Ajuntament de Vallfogona, amb 
la col·laboració d’Espais Escrits
Durant la commemoració es posarà en marxa 
la Ruta literària “Rector de Vallfogona”. L’itine-
rari consistirà en un recorregut pel poble en 
què es podran llegir poemes del Rector repro-
duïts en murals ceràmics i que són representa-
tius de la seva obra. Molts d’aquests poemes 
estan inspirats en la vida i en el paisatge de 
Vallfogona i són un bon exemple dels temes i 
de la poètica de l’època del Barroc literari ca-
talà. La Ruta finalitzarà amb la visita a l’Espai 
d’Interpretació del Rector de Vallfogona situat 
a l’interior de l’Església parroquial, en què es 
podrà aprofundir en el coneixement de la vida, 
l’obra i la llegenda del Rector-poeta.
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Una de les iniciatives fonamentals al llarg de 
l’Any Rector de Vallfogona serà la producció 
d’un documental sobre l’autor que posi en di-
àleg els diferents punts de vista i valoracions 
de la seva obra i la seva llegenda, inexistent 
fins ara. 

Una coproducció de Tac12-Televisió, Terres 
de l’Ebre. Xarxa de televisions locals dirigida 
per Toni Orensanz.

Al llarg de la commemoració també s’enregis-
traran un seguit d’entrevistes a especialistes i 
estudiosos en la figura i l’obra del Rector de 
Vallfogona per tal de disposar d’una docu-
mentació que després es podrà visualitzar en 
actes, exposicions i material divers. 

Audiovisuals
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Edicions de  
Francesc Vicent Garcia

Impresos

Obra publicada en vida:
“Francesch Vicent Garcia prevere, Rector de 
Vallfogona, al libro y al autor”, dins Jaime RE-
BULLOSA, Vida y Milagros del Divino Olaguer, 
Barcelona, Lucas Sanchez, 1609 (núm. 108).

Gaspar ORIENT [Vicent GARCIA], A la Justa 
poetica tinguda en Gerona, en alabança del 
Beato Pare Ignaci de Loyola, Barcelona, Llo-
rens Déu, 1611 (núms. 109 i 144).

Joseph DALMAU, Relacion de la Solemnidad 
con que se han celebrado en la ciudad de 
Barcelona, las fiestas a la beatificacion de la 
Madre S. teresa de Jesus, Barcelona, Sebas-
tian Matevad, 1615 (núms. 91, 195, 203, 203 
bis i 203 ter).<<<COMP.

Vicent GARCIA, Sermo predicat en la iglesia 
cathredal de Gerona, en les exequies fetes à la 
magestat catholica del rey don Phelip Tercer, 
Barcelona, Hierony Margarit, 1622 (núm. 181).

Edicions en llibre:
Vicent GARCIA, La Armonia del Parnás, Bar-
celona, Rafel Figuerò, 1703.

Vicent GARCIA, La Armonia del Parnás, Bar-
celona, Rafel Figuerò, 1700 [1770].

Vicent GARCIA, La Armonia del Parnás, Bar-
celona, Joseph Rubió, 1820.

Vicens GARCÍA, Poesías jocosas y serias, 
Barcelona, Josep Torner, 1820.

Vicens GARCÍA, Poesías jocosas y serias, 
Barcelona, Joseph Torner, 1840.

Vicens GARCIA, Poesías jocosas y serias, 
Barcelona, Joan Roger, 1845.

Vicens GARCIA, Poesías jocosas y serias, 
Barcelona, Francisco Granell, 1856.

Vicens GARCIA, Poesías jocosas, Barcelona, 
I. Lopez Bernagosi, 1866.

Vicens GARCÍA, Poesías jocosas, Barcelona, 
I. Lopez Bernagosi, 1871.

Publicacions
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Vicens GARCÍA, Poesías sérias, Barcelona, I. 
Lopez Bernagosi, 1872.

Vicens GARCÍA, Poesías jocosas, Barcelona, 
I. Lopez, 1887.

Ramon CORBELLA, Mostra dels escrits del 
Rnt. Dr. Francesch Vicens García Rector de 
Vallfogona, Vich, Tip. y Llibrería Católica de 
Sant Joseph, 1889.

[Ramon CORBELLA], Mostra dels escrits en 
prosa y vers del Rnt. Dr. Francesch Vicens 
García Rector de Vallfogona, Vich, Tipografía y 
Llibrería Católica de Sant Joseph, 1902.

Ramon CORBELLA, Mostra dels escrits del 
Dr. Vicent García Rector de Vallfogona, Vich, 
Imprempta y Llibrería Ausetana, 1912.

Ramon CORBELLA, Lo Rector de Vallfogona 
i los seus escrits, Barcelona, “La Hormiga de 
Oro”, 1921.

[Vicent GARCIA], Poesies del Rector de Vallfo-
gona. Fulletó de El Borinot, 1926.

Ramon CORBELLA, El Rector de Vallfogona i 
els seus escrits, Barcelona, Josep Martí More-
ra i familiars de l’autor, 1976.

Francesc Vicenç GARCIA, Sonets, [a cura de 
Giuseppe GRILLI], Barcelona, Edicions 62, 
1979.
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Prim BERTRAN, El Rector de Vallfogona Fran-
cesc Vicent Garcia, i les terres de Lleida, Llei-
da, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1982.

Francesc FONTANELLA i Francesc Vicenç 
GARCIA, Teatre i poesia, Barcelona, Edicions 
62 / Ediciones Orbis, 1985.

Francesc Vicent GARCIA, Antologia poètica, 
Santes Creus [Barcelona], Fundació Roger de 
Belfort, 1985.

Francesc Vicenç GARCIA, Comèdia famosa 
de la gloriosa verge i màrtir santa Bàrbara, 
Barcelona, Publicacions Universitat de Barce-
lona, 1987.

Albert ROSSICH, Poesia eròtica i pornogràfica 
catalana del segle XVII, Barcelona, Edicions 
dels Quaderns Crema, 1989 (2ª ed.).

Francesc Vicent GARCIA, La Armonia del Par-
nàs, Barcelona, Edicions Universitat de Barce-
lona, 2000. [Facsímil de a].

Albert ROSSICH i Pep VALSALOBRE, Poesia 
catalana del Barroc. Antologia, Bellcaire d’Em-
pordà, Edicions Vitel·la, 2006.

Primeres edicions de textos aïllats:

La famosa Comedia de la Entrada del Mar-
ques de los Velez en Cathaluña, Barcelona, 
Jayme Romeu, 1641.
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Vicens GARCÍA, «Pintura d’una dama. Dé-
cimas inéditas», La Xanfayna. Calendari per 
1868, Barcelona, Llibretería d’Eudalt Puig, 
1867.

[Vicens GARCIA], «Sátira de un cisat [=criat] 
á son amo enamorat de una dama que no’l 
volia», La Renaxensa (Barcelona), IV (1874).

[Vicens GARCIA], «Queixas de un galan á sa 
dama», La Renaxensa (Barcelona), IV (1874).
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Novetats editorials

Edició de l’obra completa  
de Francesc Vicent Garcia

En el marc de l’Any Rector hi ha prevista l’apa-
rició d’unes quantes novetats literàries de gran 
importància, com per exemple l’edició de l’obra 
completa de Francesc Vicent Garcia, el Rector 
de Vallfogona: Volum I (sonets i dècimes), Vo-
lum II (redondilles, romanços, panegíric i sermó 
), Volum III (Comèdia de santa bàrbara, obra en 
prosa i poesies apòcrifes). Edició d’Albert Ros-
sich. Editorial Barcino.

L’editorial Barcino s’ha proposat recuperar 
tota l’obra de Francesc Vicent Garcia en una 
edició en tres volums a cura d’Albert Rossich, 
de la Universitat de Girona, un dels millors es-
pecialistes en Garcia del nostre país.

Els volums apareixeran amb l’ortografia regu-
laritzada a partir de les normes actuals, però 
respectant les característiques de la llengua 
de l’autor. Es tracta d‘una edició anotada i co-
mentada que permetrà descobrir, entendre i 
gaudir l’obra del Rector de Vallfogona, el poe-
ta més important del Barroc català, juntament 
amb Fontanella, i el més popular de tots.

Arran de la tasca d’investigació de Rossich, 
que l’ha abordat com si fos una edició crítica, 
s’han revisat a fons les versions dels manus-
crits per oferir el text més depurat possible. 
S’incorporen en el projecte obres que havien 
estat censurades o havien quedat oblidades i 
es descarten alguns poemes que popularment 

s’havien atribuït a Garcia, però que s’ha de-
mostrat que eren apòcrifs.

Tot i ser recomanació habitual a batxillerat i lec-
tura imprescindible en els estudis de Filologia 
Catalana, actualment és impossible trobar cap 
edició de l’obra de Garcia.

Altres publicacions

També hi ha previstes diverses publicacions 
que enriquiran la bibliografia sobre el Rector:

• Enric Querol. Biografia de Francesc Vi-
cent Garcia, el Rector de Vallfogona. 
Dalmau Editor.

• Antologia vallfogonesca, llibre d’home-
natge de poetes actuals al Rector de Vall-
fogona. Selecció de Josep Bargalló i Josep 
Pedrals. Edicions 62.

• Josep Pedrals (text) i Marc Torrent (il·lustra-
cions). Auca del Rector de Vallfogona.

L’edició de l’obra completa 
de Francesc Vicent Garcia 
(Editorial Barcino) i una 
biografia de l’autor per Enric 
Querol (Dalmau Editor), 
dues de les grans novetats 
editorials de l’Any Rector  
de Vallfogona. 
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• Domènec Corbella. El Rector de Vallfo-
gona i l’humor clerical català. Reedició. 
Farell editors.

• Jaume Fàbrega. La cuina en temps del 
Rector de Vallfogona. Pròleg d’Albert Ros-
sich. Farell Editors.

• Dossier especial a la Revista Cultura i 
Paisatge a la Ruta del Cister dedicat al 
Rector de Vallfogona. TGD-Josep Maria 
Rovira (Dir.)

• Edició facsímil d’El Rector de Vallfogona 
de Joan Amades. Recull de narracions 
editat a Barcelona l’any 1938.
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Amb motiu de l’Any Rector de Vallfogona s’ha 
creat la pàgina web www.anyrectordevallfo-
gona.cat, que recopilarà tota la informació 
relacionada amb la commemoració. Al costat 
d’un text de presentació escrit pel comissa-
ri de l’Any, s’hi podrà trobar una biografia de 
l’autor i una galeria amb tots els retrats que 
se’n coneixen; l’agenda d’actes previstos; 
un seguit de recursos, com recursos en línia 
on consultar informació de l’autor, un catàleg 
d’activitats programables, diverses exposici-

Web  
institucional

ons dedicades al Rector de Vallfogona, una 
bibliografia, les novetats editorials previstes i 
el logotip de l’Any; un recull de premsa que 
aplegarà tots els articles sobre l’autor en el 
marc de la commemoració, i un darrer apar-
tat dedicat a l’organització i el contacte, amb 
informació relacionada amb el comissariat, les 
entitats organitzadores i col·laboradores que 
faran possible la commemoració, i l’adreça de 
correu electrònic i les xarxes socials de l’Any.
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Per raons evidents, no es disposa de cap fo-
tografia real del Rector de Vallfogona. Tots els 
retrats i dibuixos que se’n conserven són una 
recreació lliure dels respectius autors. La imat-
ge institucional de l’Any (portada del dossier) 
és una il·lustració d’Ignasi Blanch feta per en-
càrrec de l’Ajuntament de Vallfogona de Riu-
corb incorporada pel Departament de Cultura 
com a logotip oficial de la commemoració. 

Es pot descarregar des de la pàgina web de 
l’Any Rector de Vallfogona.

Imatge  
institucional

Ignasi Blanch va néixer a Roquetes, al Baix 
Ebre. És il·lustrador. Llicenciat en Belles Arts 
per la Universitat de Barcelona, va viure tres 
anys a Berlín, on es va especialitzar en tèc-
niques d’impressió i gravat al centre Künst-
lerhaus Bethanien. Resident a la capital ale-
manya quan va caure el mur, va ser escollit 
únic representant de Catalunya i de l’Estat es-
panyol en el projecte artístic internacional East 
Side Gallery sobre el mur. Actualment treba-
lla com a il·lustrador per a diverses editorials 
i també col·labora en exposicions i sessions 
didàctiques al Saló del Llibre Infantil i Juvenil 
a Saarbrücken (Alemanya). Entre els autors 
clàssics il·lustrats per Blanch destaquen Lewis 
Carroll, Dostoyevsky, F. Scott Fitzgerald, Loui-
se May Alcott, Victor Hugo, N. Leskov,  i Ge-
rard Vergés, entre d’altres. Ha obtingut diver-
sos premis, com el premi Llibreter d’Àlbum 
Il·lustrat i el Serra d’Or. Coordina i és professor 
a l’àrea d’il·lustració de l’escola de la Dona de 
la Diputació de Barcelona i imparteix cursos i 
xerrades sobre il·lustració a diverses fires in-
ternacionals del llibre il·lustrat. Des del 2005 
organitza el projecte “Humanitzem hospitals”, 
dibuixant a les instal·lacions de diversos hos-
pitals de pediatria de Catalunya amb un equip 
d’il·lustradors, la majoria dels quals són alum-
nes seus. També ha realitzat aquest projecte 
a Colòmbia i a Croàcia. Des de 2014 publica 
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un dibuix per setmana al diari de cultura digital 
Catorze.cat. Col·labora en projectes socials 
on l’art i la il·lustració són d’ajuda a col·lectius 
diversos.

“Crear la imatge de Francesc Vicent Gar-
cia, el Rector de Vallfogona va ser una propos-
ta inesperada i plena de molt bones intencions 
per commemorar la data del 400è aniversari de 
la seva mort. Es tractava d’actualitzar la figu-
ra d’un poeta referent de la literatura catalana, 
amb una biografia plena d’anècdotes, certes 
o no, i amb una obra majoritàriament satírica, 
amb temes recurrents com l’amor, l’erotisme, 
la cultura popular, el goig de viure... Per això 
vaig crear un personatge que fos atractiu per 
a un públic ampli, sobretot per al més jove.  
El nou Rector dibuixat, amb un somriure dis-
cret i una imatge més propera i amable, ajuda-
rà que, des d’ara, Vicent Garcia, el Rector de 
Vallfogona i la seva obra siguin referents per 
a lectors de diverses generacions al nostre 
país.”

La imatge institucional  
de l’Any és una il·lustració 
d’Ignasi Blanch creada 
expressament per a l’ocasió.
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Organitza 

Departament de Cultura  
de la Generalitat de Catalunya
Institució de les Lletres Catalanes

Col·labora

Ajuntament d’Alella 
Ajuntament de Barcelona 
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
Ateneu Barcelonès
Balneari de Vallfogona de Riucorb
Biblioteca de Catalunya
Biblioteques Públiques de Catalunya
Càtedra Gaudí
Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona
Consell comarcal de la Conca de Barberà
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Departament d’Educació
Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori
Diputació de Barcelona
Diputació de Tarragona
Edicions 62
Editorial Barcino
Espais Escrits
Espais de Poesia

Organització

Espurnes Barroques
Farell editors
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Festival Barcelona Poesia
Festival Bla Bla
Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat
Festival Poesia i +
Fundació Mallorca Literària
Hostal del Rector
Institut de Cultura de Barcelona
Institut Ramon Llull
La Faula. Associació Catalana de la Narració Oral
La Setmana del Llibre en Català
L’Espluga fm ràdio
Litterarum Móra d’Ebre. Fira d’espectacles 
literaris
Museu d’Història de Catalunya
Museu de Reus
Òmnium Cultural Montblanc-Conca de Barberà
Parròquia de Vallfogona de Riucorb
Ràdio Montblanc
Rafael Dalmau Editor
Secretaria de Política Lingüística
Somsomnis
TRESC
Universitat Catalana d’Estiu
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona 
Universitat Rovira i Virgili
Vall del Corb Associació
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Web 

Commemoració:  
www.anyrectordevallfogona.cat

ILC: https://cultura.gencat.cat/ca/ilc

Xarxes socials 

Commemoració: 
Twitter: @AnyRector
Instagram: @anyrector

ILC: 
Facebook: https://www.facebook.com/Lletres/ 
Twitter: @Lletres
Instagram: @lletrescatalanes 
Canal Youtube:
https://www.youtube.com/user/lletrescatalanes 

Correu electrònic 

Commemoració: 
anyrectorvallfogona.cultura@gencat.cat 

ILC: 
ilc.cultura@gencat.cat 

Comunicació  
i premsa 

Premsa

Departament de Cultura: 
Telèfon: 933 162 732
Correu electrònic:  
premsa.cultura@gencat.cat 

ILC: 
Telèfon: 933 162 745 
Correu electrònic:  
comunicacioilc.cultura@gencat.cat
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Recursos audiovisuals  
sobre l’autor

“Masterclass” del professor Albert Rossich: 
«La censura, la Inquisició i el Rector de Vall-
fogona» (10/05/2012) [Publicada a Youtube].

Episodi del programa En guàrdia!, de Catalunya 
Ràdio, dedicat al Rector de Vallfogona, amb 
Albert Rossich com a convidat (15/11/2014). 
[Disponible al portal de l’emissora]

Cantant al Rector de Vallfogona, Pili Cugat i 
Carlos Luprain, Rocket Music (2022) [Dispo-
nible a Spotify].
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https://www.youtube.com/watch?v=8d-rm4DW-Xo
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https://open.spotify.com/album/5zStEzLBJOiJfyaMxWja0e?si=C5oBkCclR4CURtIB516-uQ&nd=1
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Recursos en línia

Web de l’Ajuntament de Vallfogona de Riucorb 
sobre el Rector de Vallfogona (a cura d’Alfred 
Santacana i Gasull): http://rector-vallfogona.
cat/

Pàgina de Vicent Garcia a Nise.cat: https://
www.nise.cat/Biblioteca-Digital/Autors/Au-
tor/id/4/Garcia_Francesc_Vicent.

Pàgina de Vicent Garcia al web de l’Associa-
ció d’Escriptors en Llengua Catalana. https://
www.escriptors.cat/autors/garciafv

Entrada al blog de Josep Bargalló: «Una dama 
de cabell negre que es pentina: del Rector de 
Vallfogona a Gerard Vergés» (20 de maig de 
2013). [Disponible en línia]

Dossier per a professorat de secundària. Po-
esia catalana de l’Edat moderna. LiterActua-
lització de continguts curriculars de llengua i 
literatura catalanes, a cura de Pep Valsalore 
i Annabel Gràcia, dins Biblioteca Digital de 
Nise.cat. [Disponible en línia]

Entrevista de Marc Sogues a Albert Rossich al 
digital Núvol: «L’estètica barroca és clau per 
a la literatura en català» (16 d’agost de 2021).
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