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PRESENTACIÓ

FESTA VERDAGUER
L’any 1952, en ple franquisme, es commemorava el 50è aniversari de la mort del
poeta Jacint Verdaguer. En aquell moment, Folgueroles i Barcelona van iniciar o
consolidar uns rituals a l’entorn del naixement i la mort del poeta que han
perdurat fins ara. En aquell context es va posar l’embrió que culminaria en la
creació dels dos museus verdaguerians a la dècada de 1960.
La tradició de celebrar a mitjan maig el natalici de Verdaguer a Folgueroles i al
voltant del 10 de juny la commemoració de la mort a Vallvidrera, Barcelona, s’ha
mantingut fins a l’actualitat.
La renovació de la Casa Verdaguer de la Literatura de Vil·la Joana de Vallvidrera i la
celebració del 50è aniversari de la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles ens
empenyen aquest 2017 a fer un pas més: programar la Festa Verdaguer
conjuntament.
Les dues Cases, doncs, s’uneixen per fer de la Festa Verdaguer un festival literari
que beu de la tradició popular, promou la lectura i la poesia, i mostra com la veu
del poeta és part del paisatge, de la gent i de la cultura d’avui.

ANTECEDENTS
El poeta Jacint Verdaguer, d’ençà de la seva mort l’any 1902, va esdevenir una
icona per a la nostra cultura. La seva obra i la trajectòria personal l’han convertit al
llarg del segle XX en objecte d’homenatges arreu de la geografia catalana i és
,encara avui, un referent per als nous creadors ja sigui en el camp de la recerca,
l’assaig, la música, el teatre i de les diverses disciplines artístiques que s’apropen a
la figura d’un dels clàssics catalans més estimats pel poble. Amb els anys,
determinats llocs de memòria dedicats al poeta han esdevingut autèntics temples
de memòria que apleguen sensibilitats diverses entorn a una figura que ha
esdevingut mítica.
Els monuments erigits al seu poble natal de Folgueroles (1908) i a la ciutat on va
morir Barcelona (1924) són, d’ençà de la seva inauguració, llocs de pelegrinatge
per part d’admiradors i seguidors de la seva obra.
A la dècada de 1950, en plena dictadura franquista, a Folgueroles i a Barcelona en
paral·lel, va néixer un moviment que impulsava actes de memòria a Verdaguer.
Unia gent que durant la Guerra Civil havien estat en bàndols diferents, persones
que havien abraçat els ideals de la República, però també d’altres que militaven o
havien col·laborat amb els vencedors, i un sector significatiu del clergat.

ELS PRIMERS ACTES FESTIUS DE CARÀCTER POPULAR
És precisament a partir de l’any 1952, quan es commemora el 50 è aniversari de la
mort de Verdaguer, que Folgueroles i Barcelona - encara sense museu- inicien o
consoliden uns rituals entorn el naixement i la mort del poeta que han perdurat
fins avui.
A Folgueroles, poble de naixement, celebra la festa entorn del 17 de maig, dia del
natalici.
A Barcelona, ciutat on va morir, es fa una ofrena floral a Vil.la Joana el 10 de juny,
dia de la mort.
Les autoritats franquistes però també volien fer seu el símbol amb l’objectiu
d’atraure a la seu espai polític els catalanistes de caire conservador d’abans de la
Guerra Civil. Amb aquesta intenció van crear un pla per convertir Jacint Verdaguer
en símbol d’espanyolitat i durant anys van preparar grans actes per honorar-lo, al
mateix temps que prohibien els accions no oficials, com ara l’ofrena floral que el
catalanisme antifranquista va promoure al peu del monument a Barcelona.
«Eren els anys dels riscos heroics, com fou la col·locació, el 1952 [al voltant del 10
de juny], de rams de flors al monument que mossèn Jacint Verdaguer té a la
Diagonal-passeig de Sant Joan.[...]. En Josep Vallespí, “Pino”, es va arriscar massa
i el va deixar al peu mateix del monument, que estava molt vigilat. El van detenir i
el van implicar en la confecció d’uns fulls volants que convocaven a l’acte i el van
acusar de ser-ne l’organitzador. A comissaria li van fer tant de mal que li han
quedat seqüeles físiques per a tota la vida. [...]. Mentre el torturaven, el comissari

Pedro Polo li va comunicar que “la próxima vez no saldrás vivo de aquí”. Va decidir
anar un any a Alemanya i passar-ne onze més d’exili a Suïssa.»
Xavier POLO. “Todos los catalanes son una mierda”. Les grans gestes contra el franquisme. La història d’una vida.
Proa, Barcelona 2011 (3a edició revisada).

DOS MUSEUS PER A UN POETA
Barcelona: El Museu Casa Verdaguer de Vil·la Joana
L’any 1962 el grup d’Amics de Verdaguer de Barcelona –Saperas, Miracle, Garrut,
Saltor, Magriñà, Casacuberta– va aprofitar la commemoració dels seixanta anys de
la mort del poeta per sol·licitar a l’alcalde de Barcelona la creació d‘un museu
Verdaguer a Vil·la Joana (Vallvidrera) –lloc de mort del poeta– que aleshores era
una escola per a nens amb dificultats d’aprenentatge.
El nou espai museístic es va obrir el juny de 1963 i va passar a dependre del Museu
d’Història de la Ciutat de Barcelona.
Folgueroles: Casa Museu Verdaguer
La Casa Museu Verdaguer, a la casa d’infantesa del poeta de Folgueroles, s’havia
d’inaugurar el 25 de juliol de 1936, malauradament el projecte va quedar estroncat
per la Guerra Civil l’any.
Aprofitant les primeres escletxes del franquisme, l‘entitat Amics de Verdaguer i
l’Ajuntament de Folgueroles van endegar una campanya de subscripció popular
que va culminar en la inauguració de Casa Museu Verdaguer el 18 de juny de 1967.
Josep M. Garrut, fou el director de les primeres etapes d’ambdós museus.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ
Enguany, els dos museus comencen una etapa en paral·lel gràcies al conveni signat
per les entitats que els gestionen.
D’una banda el MUHBA Vil·la Joana. Casa Verdaguer de la Literatura de
Barcelona, que ha estat àmpliament renovat i presenta una museografia moderna
que connecta el poeta amb la ciutat, gestionat pel Museu d’Història de Barcelona;
de l’altra banda, la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles que celebra els seus
50 anys d’obertura amb una renovació dels espais i amb un clar lideratge sobre
estudis i publicacions, gestionada per la Fundació Jacint Verdaguer.
Fruit d’aquest acord han decidit recollir la tradició dels actes que des de fa dècades
commemoren el naixement i la mort del poeta i reunir-los en un sol programa de
tal manera que la FESTA VERDAGUER, amb 65 anys d’existència, esdevingui una
autèntica festa de caràcter nacional.

PROGRAMA
DISSENY
El programa realitzat pel grup Partee parteix de la deconstrucció del llibre Pàtria
de Jacint Verdaguer que forma part de les Obres Completes publicades en edició
popular el 1914 del qual se’n van tirar 15000 exemplars i que es podia trobar a la
majoria de cases catalanes.
Vegeu vídeo
La fulla de roure ens apropa al caràcter agrari de l’obra de Verdaguer i la fermesa
del roure al mateix temps que recorda el caràcter resistent de l’arbre però també
de la nostra cultura.
«altívols com los roure i alzines bracejantes que semblen dir al cingle: - Som
tant ferrenys com tu-»

ACTES DESTACATS
Els actes s’iniciaran el dia 18 de maig coincidint amb el dia Internacional dels Museus amb
jornada de portes obertes als dos equipaments i es clouran el dia 18 de juny a la Font del
Desmai de Folgueroles lloc fundacional de les esbartades poètiques.

EXPOSICIÓ ITINERANT
Verdaguer Segrestat. L’apropiació del mite durant el franquisme
L’exposició neix de la necessitat de conèixer el tractament que va tenir la figura del
poeta Jacint Verdaguer durant el franquisme. A partir d’articles periodístics,
imatges, enregistraments i correspondència descobrirem com el poeta va ser
instrumentalitzat pel franquisme.
«La conmemoración centenaria del nacimiento de Jacinto Verdaguer
no tendría significación alguna si no fuera para demostrar que en la
lengua de Cataluña se puede dar mucha gloria a España y que en
catalán se puede predicar un recio y generoso españolismo»
Llorenç Riber, acadèmic de la Real Academia Española. Jacinto Verdaguer, poeta épico, Madrid 1945.

Dóna les claus per conèixer com la dictadura franquista va utilitzar, a favor seu,
una de les figures més emblemàtiques de la cultura catalana. Ens donarà claus per
interpretar com i per què la societat de l’època va ser capaç de recuperar el
projecte d’obrir una Casa Museu que havia estat estroncat per la Guerra Civil.
Ens planteja preguntes com:
-Per què Folgueroles era objectiu militar pels nacionals?
-Per què Verdaguer va ser mirall i model pels intel·lectuals que vivien a l’exili i al
mateix temps era motiu de culte pel franquistes que promovien celebracions i
actes amb grans obres simfòniques com L’Atlàntida i Canigó.

Al capdavall, el visitant hauria ser capaç de respondre a la pregunta de totes les
preguntes: Pot una dictadura aniquilar el pensament de tot un poble?
L’exposició ha estat coproduïda per la Fundació Jacint Verdaguer i la Xarxa de
Museus d’Història de Catalunya.
S’inaugura el 19 de maig a Folgueroles i a partir del mes de setembre es podrà
visitar al MUHBA Vil·la Joana, la Casa Verdaguer de la literatura de Barcelona.

ARBRE DE MAIG
18/5/2017 a les 17h Folgueroles
L’Arbre de maig és l’arbre que presideix la Festa Verdaguer com a símbol de
primavera i evoca la cultura agrària del poble del poeta.
El primer dissabte de la Festa surt una comitiva de l’escola i després de recitar un
poema en un carrer concret, enguany el Campet, es va cap al bosc de la Font
Trobada, es talla un l’arbre i es portar a mans fins a la plaça. Un cop allà, es pela
l’escorça i es dreça davant de l’església. Es berena i es ballen danses al volant de
l’arbre.
És una tradició iniciada el 1986, fou declarada Festa Popular d’interès cultural per
la Generalitat de Catalunya l’any 2010.

MERCAT DEL LLIBRE VELL DE POESIA
21/5/2017 de 10-12 h Folgueroles
A la plaça Verdaguer de Folgueroles durant el matí del diumenge hi passen moltes
coses. S’hi celebra des de fa quaranta anys un Concurs de rams de flors que durant
el matí van engalanant el Pedró monument que honora el poeta al centre de la
plaça.
Els dansaires es preparen per fer l’ofrena homenatge amb les autoritats locals i
foranes que acabarà amb el Ballet de Folgueroles amb la competició de quin és el
ballador que aguanta més estona la noia enlaire .
El més destacat però per als amants de la literatura és el mercat que s’organitza
conjuntament amb el Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya. S’hi apleguen una
desena de parades de llibres de poesia amb primeres edicions de L’Atlàntida i de
Canigó que es poden adquirir davant per davant de la casa on va viure el poeta.

FESTIVAL DE POESIA
27/5/2017 a les 17h. La Damunt, Folgueroles
FLORS DEL DESVARI
Improvisacions musicals i poètiques
Martí Sales, Anna Gual, Pau Sif, Marc del Pino, Jonathan Aldunate i Tomás Feres
Presenta Xevi Pujol
La setena edició de Les Flors del Desvari portarà poesia i música de primer nivell a
la Festa Verdaguer, amb Martí Sales, Anna Gual i Pau SiF.
Enmig de la Festa Verdaguer, i per celebrar la festa de la llengua que és Verdaguer,
fa set anys que s’hi celebra una festa d’un sol dia que creix edició rere edició: Les
Flors del Desvari.
Des d’aquella primera cita al Pla de la Damunt, Les Flors del Desvari no han parat
de fer-se grans i d’ensenyar les veus que obren camí en la poesia catalana d’arreu
del territori, i això, de bracet amb música en directe de primer nivell. Fins ara
poetes com Maria Cabrera, Maria Sevilla, Dolors Miquel, Víctor Bocanegra, Mireia
Calafell, Blanca Llum Vidal, Lluís Solà, Enric Casasses o Josep Pedrals, al costat de
músics com Toti Soler, Santi Serratosa, Horacio Fumero, Santi Careta, Guillem
Plana o Coloma Bertran han passat per Les Flors del Desvari i han servit pedra
foguera d’una festa que va molt més enllà d’un recital o d’un concert.
Enguany, pels volts de les cinc de la tarda, tres músics: Marc del Pino, Joni Aldunate
i Tomás Feres i tres poetes: Martí Sales, Anna Gual i Pau SiF seran els encarregats
d’engegar la màquina per tal de deixar-la a punt per a qui vulgui recitar, tocar o
simplement gaudir d’una tarda de maig a l’aire lliure escoltant versos i música
improvisada amb una cervesa a la mà i comprar algun llibre.

CAMINADA LITERÀRIA
28/5/2017 a les 8:30 h Folgueroles. Roda de Ter. Folgueroles
A les envistes del Ter: Verdaguer i Martí Pol
És una caminada que ens permet encarar Verdaguer i Martí i Pol, gegants de la
poesia catalana contemporània i posar-los sota una il·luminació nova que ens en
descobreix afinitats i semblances, contrastos i oposicions que transcorren entre la
vila industrial i el poble pagès. Inclou lectures poètiques en dos llocs emblemàtics
per als dos poetes: La Blava a Roda de Ter i la Damunt a Folgueroles.
La ruta es fa a peu- Dificultat baixa- Distància14 km- Desnivell 290 m
Inclou esmorzar, fruita i ganyips. Preu 7 €

RUTA LITERÀRIA
3/6/2017 a les 9h: Barcelona- Folgueroles -Barcelona
La Formiga. Itinerari vital de Verdaguer
Verdaguer és l'únic escriptor del país que té un museu de naixement i un de mort.
Aprofitant la remodelació del MUHBA Vil·la Joana a Vallvidrera i el conveni
subscrit entre les entitats gestores dels dos museus, hem organitzat un itinerari
que pren el nom del poema on l'autor parla del seu naixement a Folgueroles fins
que la poesia li donà ales per volar cap a Barcelona. Trist i abatut, a la darreria de
la seva vida es plany d'haver tingut ales!
Seguir l'itinerari vital ens permetrà aprofundir en la vida del poeta i conèixer els
llocs on va emetre el primer i el darrer alè.
Matí: visita a la Casa Museu Verdaguer i lectura a l'església de Folgueroles
Tarda: visita a la Casa Verdaguer de la Literatura de Barcelona.
L'activitat inclou les visites i el desplaçament (amb autocar)
Trasllat en autocar. Preu: 16,90 €. Reserva prèvia

CONCERT VERDAGUER
9/6/2017 a les 20h. Plaça del Rei. Barcelona
Verdaguer, Canigó i Barcelona
Banda Municipal de Barcelona ha preparat un concert especial dedicat a
Verdaguer. La BMB, dirigida per Beatriz Fernández, interpretarà “Canigó” de Fèlix
Martínez Comín (Barcelona 1920-1995), amb Marta Valero, mezo-soprano, i Pepo
Blasco, narrador, i obres de Joan Lamote de Grignon, Francesc Pujol, Pep Ventura i
Pau Casals.
Gratuït
FRAGMENTS ÒPERA ROCK
10/6/2017a les 17h MUHBA Vil·la Joana, Casa Verdaguer de la Literatura de
Barcelona
Homenatge al poeta el dia que es compleix el 115è aniversari de la seva mort.
Finalitzarà amb fragments de l’obra Verdaguer, ombres i maduixes.
Arnau Tordera i Ferran Frauca interpretaran algunes peces del musical d’Obeses.

Gratuït
RUTA LITERÀRIA
17/6/2017 a les 10:30 h MUHBA Plaça del Rei. Barcelona
Altures i Senderes. Verdaguer i Maragall diuen Barcelona

Itinerari pels cims i les valls biogràfiques i simbòliques d’aquests dos poetes
passant per dreceres que situen l’esplendor burgesa de la ciutat confrontada amb
la puixança dels moviments llibertaris barcelonins.
Podeu llegir el textos i resseguir l’itinerari seguint aquest enllaç:
http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/verdaguermaragall/index.html

Gratuït. Reserva prèvia

CELEBRACIÓ D’ANIVERSARI: 50 ANYS
17/6/2017a les 17h. Carrer Major. Folgueroles
Presentació mundial de la Casa Museu Verdaguer
Activitat festiva que consistirà en una paròdia sobre les autoritats que venen a
celebrar l’aniversari de la Casa Museu.
Intervindran: el Grup de teatre L’Atlàntida. Els Falcons de Malla. La Potàtil FM
Gratuït

CONCERT
17/6/2017 a les 19h. MUHBA Casa Verdaguer de la Literatura de Vil·la Joana.
Barcelona
Roger Mas canta Verdaguer i algunes cançons pròpies
En Les cançons tel·lúriques, Roger Mas es trobà a si mateix tot adaptant textos de
Jacint Verdaguer. Des que el 2008 Roger Mas va editar aquestes peces, el disc ha
guanyat diversos premis (enderroc 2008 i 2009, millor disc de la dècada pel Diari
Avui, etc.) i el MUHBA ha volgut comptar de manera periòdica amb la seva veu a
Vil·la Joana, a la casa on va morir el poeta, a la manera d’homenatge.
Preu: 5€, (3 € reduïda). Imprescindible reserva prèvia.

DARRERS ACTES
18/06/2017 a les 11 h. La font del Desmai. Folgueroles
Acte Poètic
Direcció: Pere Tió
Gratuït
18/06/2017. 11 h. MUHBA Casa Verdaguer de la Literatura de Vil·la Joana.
Vallvidrera. Barcelona
Visita comentada
La força de Verdaguer
A càrrec d’Oriol Izquierdo
Gratuït. Reserva prèvia

PER A MÉS INFORMACIÓ
Casa Museu Verdaguer
Carrer Major, 7. Folgueroles. www.verdaguer.cat
De dimarts a diumenge — de 10h a 13:30h
Dimarts i dissabtes — de 17h a 19h
T 93 812 21 57 — info@verdaguer.cat
INFORMACIÓ I RESERVES
MUHBA Vil·la Joana. Casa Verdaguer de la Literatura de Barcelona
Ctra. de l’Església, 104. Vallvidrera
Dijous de 10 a 14 h, dissabtes i diumenges de 10 a 19 h
Informació MUHBA:
De dilluns a divendres — de 10h a 14h i de 16h a 19h
T 93 256 21 22 — reservesmuhba@bcn.cat
Contacte de Comunicació Festa Verdaguer
Jordina Boix – 6555015149 – comunicacio@verdaguer.cat

