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La iniciativa 

Jacint Verdaguer i Santaló va morir a Vil·la Joana de Vallvidrera 
(Barcelona) el 10 de juny de 1902. La grandesa de la seva obra, elevada 
i senzilla, així com les contradiccions i els malentesos dels darrers anys 
de la seva vida el van convertir en poeta nacional, el poeta del poble, en 
una de les figures més populars de la cultura catalana.

La percepció de la pèrdua d’una gran personalitat va accelerar el 
procés de monumentalització que s’inicià de seguida. El mateix any 
de la seva mort, Barcelona —la ciutat on va viure la plenitud i que el va 
veure morir— començà a projectar el monument a Verdaguer a la cruïlla 
de la Diagonal amb el passeig de Sant Joan, obra que per motius diversos 
no s’inaugurà fins al 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera.

A la Plana de Vic, la reacció tampoc no es va fer esperar. La Junta Di-
rectiva de l’associació Catalunya Vella de Vic (1902-1936), una entitat de 
signe catalanista i vinculada als estaments eclesiàstics, el mateix dia de 
l’enterrament del poeta va decidir erigir a Folgueroles un monument que 
recordés el naixement de Verdaguer al seu poble natal. El 1904 aquesta 
entitat va fer una crida a tots els catalans per col·laborar en el Pedró. 

Juli Borrell Pla  (Barcelona, 1877-1957)
Enterrament de Mossèn Cinto Verdaguer, a l’any 
1902. Plaça de Colón
De l’original, Oli sobre tela, 70 x 100 cm.
(AFJV)

El 10 de març de 1904 la Impremta Anglada de Vic 
va publicar una proclama, amb un tiratge de cinc mil 
exemplars, en la qual feia una crida a tots els catalans 
perquè col·laboressin en el projecte d’erigir el 
monument de Verdaguer a Folgueroles. 



La col·locació de 
la primera pedra

El diumenge 5 d’abril de 1908 va ser col·locada 
i beneïda la primera pedra del Pedró comme-
moratiu. Cap a les quatre de la tarda va arribar a 
Folgueroles la Comissió Executiva del monument 
formada per socis de Catalunya Vella i l’arquitecte 
Josep M. Pericas i Morros (1881-1965). La comis-
sió local i l’alcalde de Folgueroles, Bartomeu Pedra 
Ayats, els van rebre a l’entrada del poble i tots ana-
ren a la plaça on s’havia preparat una  festa senzilla. 
Va sortir de la parròquia el capellà, Josep Cuixart, 
amb una creu alta i va anar a situar-se al peu del 
trípode que sostenia la primera pedra per beneir-
la. Després, es va firmar una acta en la qual pren-
gueren part totes les autoritats, comissionats, re-
presentants de la família de Verdaguer i l’escriptor 
Lluís B. Nadal, organitzador de la comissió del Cin-
quantenari dels Jocs Florals de Barcelona, el qual va 
donar les pautes de com seria la festa d’inauguració 
del monument. Es va acabar l’acte amb un «Visca 
Catalunya!» i «Visca el poble de Folgueroles!»

Van assistir a la festa una seixantena de persones 
que van ser obsequiades amb un petit «lunch» ser-
vit per la casa Bru de Sala. Va presidir la taula  Fran-
cesca Verdaguer, germana del poeta, que va seure 
al costat del capellà i de l’alcalde.

Francesca Verdaguer, germana del poeta, junt amb Pau Llussà davant de casa seva, al carrer 
Major, núm 9. El dia de la inauguració del Pedró a la façana de la casa s’hi va posar una inscripció 
rodejada de branques d’olivera i de llorer que indicava el naixement del poeta en aquella casa. (AFJV)

Rebut de les begudes que es van servir el dia 
de la col·locació de la primera pedra del monument.



Un monument 
d’estil modernista
El monument és de pedra, gres de Folgueroles, 
extreta de la pedrera del mas l’Arumí i cedida 
pel seu propietari, Joan Casarramona. Els pi-
capedrers del poble van participar en la cons-
trucció de forma gratuïta. S’encarregà de la di-
recció de l’obra l’empresa constructora vigatana 
Vídua i fills de Joan Ylla. El projecte el va diri-
gir el jove arquitecte de Vic Josep M. Pericas 
i Morros, que havia acabat la carrera l’any 1906 i 
que, segons pròpia confessió, va «sortir gaudini-
tzat de l’escola». En efecte, la influència de Gaudí 
es posa de manifest en el monument, especialment 
en els motius florals que coronen el pinacle. 

Sota l’efígie del poeta, un baix relleu de marbre, 
s’hi pot llegir: «El poeta M. Jacinto Verdaguer  
y Santaló nasqué en aquest poble el 17 de Maig de 
l’any de N†S 1845» junt amb l’anagrama de les lle-
tres inicials de Jesús, Maria i Josep. En el monu-
ment original, a sota la inscripció, s’hi esculpí 
un relleu amb les quatre barres i una corona 
de llorer. Sembla que la insígnia catalanista fou 
mutilada en una data que no hem pogut concretar 
amb precisió però que, a partir de les imatges que 
es conserven, probablement podria situar-se du-
rant la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). 
Moltes dècades més tard —el 1994— a instàncies 
del Patronat de la Casa Museu Verdaguer la insíg-
nia hi fou restituïda a partir de fotografies.

2

1

3

El Pedró amb la insígnia catalanista. (AFJV)

La plaça abans de la guerra (1936-1939) i el Pedró ja sense la insígnia catalanista. (AFJV)

--------------

1-    Rebut presentat per l’escultor Joan Carreras per a la realització de les escultures dels sants i el medalló de marbre 
amb l’efígie del poeta. Es van esculpir al taller de l’artista a Barcelona, com consta a la factura del transportista 
que va fer arribar 800 quilos de pedra al domicili de l’escultor. 

2-  Rebut de la factura presentada per Ramon Baltús de Vic per esculpir la llegenda.

3-  Les lletres les va daurar Ramon Torrents, pintor i decorador de Vic. 



L’entitat Catalunya Vella va donar orientacions 
molt precises a l’arquitecte, en el sentit que calia 
esculpir un monument amb les imatges més sig-
nificatives de la vida literària i espiritual del poe-
ta, obviant tota referència al seu conflicte social.

L’encàrrec definia el repertori iconogràfic, calia 
plasmar-hi les figures centrals de quatre dels últims 
llibres de poesia mística i devota de Verdaguer, 
deixant de banda els seus grans poemes èpics i la 
poesia patriòtica.
 
A la part superior del pinacle sobresurten els relleus 
escultòrics que representen les imatges religioses de: 
Sant Francesc, el Sagrat Cor, Santa Eulàlia i la Verge 
de Montserrat, patrones de Barcelona i de Catalunya 
respectivament.

Sagrat Cor 

Los dóna son Cos per pa,
per vi sa Sang adorada;
de la sang del bon Jesús
sant Joan se n’embriaga.

«Llegenda de lo Sagrat Cor  
de Jesús», 
 Lo Somni de Sant Joan

Verge de Montserrat

Si jo fos aucellet,
oh gentil Verge Maria,
volaria a Montserrat, 
lo cor de la pàtria mia.

«L’herba de Montserrat», Montserrat

Santa Eulàlia

Que floreixes d’hora,
de l’abril penyora,
flor de l’ametller;
rosa matinera,
de la primavera
flairós missatger!

«Sepeli», Santa ulària

Sant Francesc 

La plana de Vic
diu que en trau florida     
des que Sant Francesc
l’amor hi predica,

«Sant Francesc s’hi moria», 
Sant Francesc
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El poble 
i la plaça de l’església
A l’any 1908 a Folgueroles hi vivien 750 persones 
entre les quals hi havia una trentena de famílies 
pobres de solemnitat. El poble no tenia llum elèctri-
ca, ni telèfon i a les cases no hi arribava aigua potable. 
Estava unit per mitjà d’un camí veïnal a la carretera 
provincial de Vic a Sant Hilari Sacalm, des del trencant 
de les Viles de Riudeperes, que substituí l’antic camí ral 
de Folgueroles a Vic. Hi havia un servei de tartanes per 
anar a Vic els dissabtes i els diumenges. 

La plaça de l’església de Folgueroles, que a l’any 
1913 passà a anomenar-se plaça Verdaguer, no era 
tan gran i oberta com ho és actualment. Era només 
la prolongació del carrer Major, i els espais públics i 
privats estaven distribuïts de manera ben diferent.

Quan es va projectar la construcció del Pedró feia pocs 
anys que s’havia construït la casa senyorial Villa Espe-
ranza (1897), coneguda popularment per Can Dachs. 
L’altra casa senyorial, la Sala, també ocupava bona part 
de la plaça. Entre Can Dachs i la Sala hi ha havia un co-
rredor de pas o «Corredor de la Sala» que portava a una 
horta anomenada «horta dels conills». La Rambla era 
més estreta i al solar de l’actual Can Pasqual hi havia 
dues cases juntes que compartien pati, que eren cone-
gudes per Can Sidro i Can Tòt. Aquesta última era molt 
rònega es pensava aterrar, així el Pedró hauria quedat 
al centre de la plaça.

L’any 1936 l’Ajuntament revolucionari va obrir l’avin-
guda de L’Atlàntida, transformant tot l’espai públic de 
la plaça. La millora de l’entorn urbanístic va ser assu-
mida després de la guerra, distribució que es va man-
tenir fins l’any 1997 quan l’ajuntament va comprar Can 
Dachs i la va convertir en Casa de la Vila. Amb el can-
vi de segle, i coincidint amb l’aniversari de la mort del 
poeta (2002), es va remodelar completament la plaça, 
es va enllosar amb pedra i els jardins de Can Dachs van 
esdevenir públics.

Plànol que reconstrueix la distribució espacial de la plaça en el moment de la construcció del monument

El Pedró i l’església, després de la guerra (1936-1939), un cop restituïda la portalada del temple. (AFJV)



Els preparatius 
per a la festa
Convidats il·lustres
 

Els actes de la inauguració del monument es van fer coin-
cidir amb la celebració del Cinquantenari del Jocs Florals 
de Barcelona que es van celebrar el 3 de maig de 1908. La 
capital de Catalunya amb motiu de la celebració dels Jocs 
Florals havia reunit representants d’honor de tots els paï-
sos de parla catalana i d’altres estats europeus. En el discurs 
que va pronunciar Ramon Picó i Campamar en la Vetllada de glo-
rificació dels morts i que recull la Crònica del cinquantenari posa de 
manifest l’admiració que sentien per Verdaguer els seus coetanis  

Aquí sou tots, tots!... No els veieu? Mireu-se’ls!. 
Aquí teniu aquell a qui tots dèiem en Cinto, el 
major de tots, l’aguilot de Folgueroles, el brau 
deslliurador de nostra Llengua, [...].

Aquella colla d’intel·lectuals van aprofitar l’estada a Barcelona 
per anar d’excursió a Vil·la Joana de Vallvidrera i alguns d’ells,  
molts, van allargar l’estada per poder ser presents a la inauguració 
del Pedró. Entre els assistents a Folgueroles s’hi podien comptar 
Mestres en Gai Saber i personalitats del món de la cultura, com el 
conegut filòleg alemany Eberhard Vogel (1861- ? ) un dels grans 
introductors de la literatura catalana al món germanoparlant 
d’entre els segles xix i xx, el dramaturg i poeta Àngel Guimerà 
(1845- 1924); els escriptors mallorquins Ramon Picó i Campamar 
(1848-1916) i Miquel Costa i Llobera (1854-1922); l’editor i escriptor 
barceloní que estiuejava a Sant Julià de Vilatorta, Francesc Ma-
theu (1851-1938); el poeta, periodista i comediògraf Ferran Agulló 
(1863-1933); el poeta i periodista valencià Teodor Llorente (1836-
1911), i en representació de l’Acadèmia de Tolosa de Llenguadoc, 
l’escriptor Francesc  Tressere (1858- ?). Les cròniques parlen tam-
bé de la presència d’un ianqui del qual no es consigna el nom i de 
personalitats que excusaven l’assistència, com el bisbe de Perpin-
yà, monsenyor Juli Carselade du Pont, que en aquelles dates es 
trobava a Roma.

--------------

 1.  El president de Catalunya Vella convida        
a l’acte d’inauguració del monument.

2.  Saluda del diputat Enric Prat de la Riba en 
el qual delega la representació de l’acte als 
diputats Manuel Farguell i Lluís Pericas.

Personatges il·lustres al voltant de Maria Ricard, reina dels Jocs Florals.  
(Maresch, ACOS)

Segons les cròniques, alguns dels assistents no es cansaven de fer fotografies, 
entre ells, Eberhard Vogel (Bertran, AFJV)
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La construcció 
de dues tribunes 
presidencials

En previsió de la multitud que assistiria a l’acte d’inauguració 
i per tal d’oferir una vista privilegiada als convidats 
il·lustres, es van construir dues tribunes a la part de 
migdia de la plaça, sobre els jardins i patis de la finca 
de la Sala i de Can Dachs. La  comissió del Cinquante-
nari dels Jocs Florals tenia lloc preferent a la tribuna 
patrocinada pels Bru de Sala amb una capacitat per a 
400 persones. Aquesta estava ornamentada amb cinc troncs 
d’arbre, alts, folrats de boix, i units amb banderoles fetes de 
paper de colors que donaven ambient festiu. La tribuna es 
completava amb una graderia per asseure-hi les persona-
litats, centrada per una cadira en forma de tron més ample 
destinada a l’autoritat màxima, segurament al bisbe Josep 
Torras i Bages. Al seu voltant hi havia seients amb respat-
llers de boix per als convidats especials de l’expedició dels 
Jocs Florals i un lloc reservat per a la família del poeta. 

A la part que corresponia als jardins de Can Dachs hi ha-
via la segona tribuna, que va ser bastida per Pere Dachs, 
comerciant folguerolenc establert a Barcelona. La tribuna 
estava decorada amb cinc troncs més baixos revestits de 
boix i units amb tirallongues vegetals.

La plaça estava plena a vessar, la gent s’aglomerava a les 
terrasses, balcons i finestres, sobre les tanques de l’antiga 
sagrera de davant de l’església i fins i tot hi havia gent al 
cim de les teulades que volien gaudir de les millors vistes 
d’aquell esdeveniment irrepetible. 

Les tribunes permetien una visió privilegiada sobre la plaça. 
(Maresch, ACOS)

Els preparatius de la festa davant de l’església. 
Josep Ylla i Cassany (Vic, 1885–1955)

La gent es posava on podia per poder gaudir de l’acte. (Maresch, ACOS)

 



La  festa d’inauguració. 
               Dia 8 de maig de 1908

La comitiva
La comitiva va sortir a les vuit del matí de Barce-
lona amb un tren de luxe ja que hi havia més inscrits a 
primera classe que a segona. 

A l’estació de Vic els esperava una representació de 
la ciutat formada per dos membres de l’Esbart de Vic 
i companys de Verdaguer, el canonge Collell i el presi-
dent de Catalunya Vella, l’escriptor el doctor Martí Genís 
i Aguilar, que van donar la benvinguda a la reina de la 
festa dels Jocs Florals, a les autoritats, als representants 
estrangers i a les comissions. La comitiva va ser rebuda  
en una de les sales del palau episcopal pel bisbe Josep 
Torras i Bages i a continuació van visitar el Museu Ar-
queològic Artístic Episcopal, el Temple Romà i la Casa 
de la Ciutat. Després de dinar van marxar cap a Fol-
gueroles. Al ramal de la carretera de Folgueroles, 
que s’havia arranjat expressament per a l’ocasió, 
s’hi havia format una gran corrua.

Obrien el seguici els “Mossos de l’Esquadra”, acom-
panyats pels veïns del poble amb barretina musca i 
l’orquestra els Malitons de Roda. A continuació hi ana-
ven les comissions del poble, la bandera i els socis de 
Catalunya Vella, la senyera i els socis de l’Orfeó Vigatà, 
les comissions forasteres, el Consistori dels Jocs Florals 
de Barcelona i la comissió del Cinquantenari amb repre-
sentants  del món de la cultura vinguts d’arreu dels Paï-
sos Catalans i la junta de Catalunya Vella amb la reina 
dels Jocs Florals. Després venien els representants dels 
ajuntaments de Folgueroles, de Vic, de Manlleu, de Bar-
celona, i de la Diputació Provincial, i diversos diputats 
i senadors. Tancava la comitiva la Xaranga del Batalló 
de Caçadors d’Alfons XII. Quan el seguici va arribar a 
la plaça van començar a repicar les campanes. 

La comitiva a l’entrada del poble. (Bertran, AFJV)

A la Font del Rector, la gent baixava dels carruatges i s’anava organitzant la comitiva.  
(Marletti, Il·lustració Catalana)

A l’entrada del carrer Major s’hi havia construït  un arc de triomf patrocinat pel metge del poble, Josep 
Vilar i Batlló, que estava coronat per una gran senyera, i dues banderes més segurament la republicana i 
l’espanyola. (Bertran, AFJV)

 



Els actes 
La convocatòria del dia 8 a la tarda va ser un èxit, les fotografies i els diaris 
de l’època donen fe de la multitud aplegada en l’homenatge al poeta. Feia un 
dia assolellat, totes les cases del poble estaven guarnides amb garlandes trenades 
per la gent del poble amb papers i boixos; als balcons i finestres hi lluïen els millors 
domassos i setials plens de flors. La crònica del setmanari El Norte Catalán ho rela-
ta així:

Aquella muchedumbre ávida de poesía, admiraba la  que 
acumularon los aldeanos de Folgarolas. Si no había riqueza 
y elegancia, había mucha voluntad, [...]

El contrast entre l’església al fons amb la pobresa de les cases del voltant s’imposava. 
La meravellosa portalada romànica del segle xii, flanquejada pels sepulcres gòtics 
laterals i emmarcada en la gran façana barroca coronada pel graciós campanar 
d’espadanya, donaven el contrapunt al Pedró a punt d’inaugurar, embolcallat amb 
una gran senyera que tapava el medalló amb l’efígie del poeta i les lletres daurades 
que havien d’immortalitzar la presència de Verdaguer al seu poble natal. Al vol-
tant del monument s’hi van situar els estendards de la Unió Catalanista, del Círcol 
Artístic de Sant Lluc, de l’Orfeó Català, de Catalunya Vella i de l’Orfeó Vigatà. 

El bisbe Josep Torras i Bages va sortir de la rectoria precedit de la creu proces-
sional d’esmalts i argent daurat, anava vestit amb els millors ornaments antics de 
màxima solemnitat. Un cop al davant del Pedró va beneir el monument i va dirigir 
unes paraules als assistents explicant la protecció que l’Església havia donat al fill 
eximi. A continuació es va descobrir el monument, i, mentre sonaven les músiques, 
es van sentir escopetades i exclamacions; enmig del fum es va fer voleiar un estol 
de coloms.

Es descobreix el Pedró. (Maresch, ACOS)La plaça plena de gom abans d’iniciar l’acte. El bisbe Torres i Bages i el seu seguici es dirigeixen al Pedró.



L’Orfeó Vigatà va cantar L’emigrant, i es va viure un dels moments més 
emotius de la tarda. El canonge Collell va presentar l’actor Enric Borràs, que 
va llegir L’arpa. A continuació el poeta del Llenguadoc, Francesc Tresserre, 
després d’un breu parlament en català, va llegir en francès L’ànima de Mossèn 
Verdaguer. El catedràtic alemany Eberhard Vogel va saludar el poble en català i 
va cantar un himne al poeta. El poeta mallorquí Miquel Costa i Llobera va lle-
gir la seva poesia A Verdaguer. Van intervenir també els senyors Martí i Julià en 
nom de la Unió Catalanista, Ferran Agulló representant de la Lliga Regiona-
lista, i Joan Alcover, que foren aplaudits, mentre se sentien frases d’elogi de les 
glòries del poeta i de la nació catalana. 

L’acte va acabar amb les paraules del tinent d’alcalde de Folgueroles, Joan 
Vilamala i Serra, que donava les gràcies des de la tribuna a tots els presents,  
i amb els breus parlaments del senador i diputat provincial, Manuel Farguell, 
el senyor Nubiola en nom de l’Ajuntament de Barcelona i els senyors Jubany 
i Bassols en nom de l’Ajuntament de Girona. En cloure la festa es va fer un 
esment especial de l’esforç del poble de Folgueroles, del capellà Josep Cuixart 
i, en especial, de la família Bru de Sala que van rebre forts aplaudiments. 

L’expedició de convidats forasters va marxar en acabar l’acte per poder 
sortir de Vic a les sis amb el tren especial que els portaria a Barcelona. En 
arrencar el tren —diuen les cròniques— al so del xiulet, s’hi va unir el crit de  
«Visca Catalunya!»

La comitiva marxa carrer avall 
per pujar als carruatges 
que els han de portar a l’estació 
de tren de Vic. (AFJV)

La reina dels Jocs Florals, Maria 
Ricart amb l’alcalde i altres 
autoritats. (Marletti, Il·lustració Catalana)



El poble de Folgueroles havia preparat un programa espe-
cial, més íntim, com a contribució dels veïns a l’homenatge 
del seu fill il·lustre. A partir de les cinc, va començar a so-
nar la cobla de sardanes i a les vuit es va iniciar la Vetllada li-
terària i musical presidida pel magnífic ajuntament i l’autoritat 
eclesiàstica. Va encetar l’acte l’orquestra Malitons amb un pas 
doble A Verdaguer. A continuació el vicari, Ramon Casassas, 
va pronunciar un discurs d’obertura, es van llegir textos de 
Verdaguer, però també poemes i narracions de folguerolencs 
que volien honorar el seu compatrici. Tot i que el seu nom no 
consta en el programa, s’ha conservat el text amb què participà 
Jaume Llussà (1876-1932). És un discurs en forma de romanç 
de composició inexperta, on aquest picapedrer passat pel Se-
minari de Vic exalça el poeta perquè ha posat al mapa el poble 
de Folgueroles. 

Encara no fa deu anys, 
anant per terres estranyes:
-D’on sou vós?- De Folgueroles.
responíem amb veu baixa.- 
-No sabem d’on voleu dir. 
Com ni tan sols se’n parlava! 
doncs ara ja és altra cosa, 
la tempestat ja és passada,
avui ja podem respondre 
a un que siga a mig de França: 
som del poble del poeta,
 i quedaran de pedra de marbre.

La vetllada es va acabar cantant La barretina per part de tots 

els folguerolencs. 
Programa d’actes editat per l’Ajuntament de Folgueroles

Els Malitons de Roda de Ter. 
C. Pradell. Fons del taller de fotografia històrica de Roda de Ter.



L’entusiasme popular 
 en l’homenatge del poeta
La construcció del monument va ser possible gràcies 
a l’aportació econòmica d’ institucions públiques –la 
diputació de Barcelona i una trentena d’ajuntaments–, 
d’entitats privades i de persones a títol individual, pro-
cedents de tots els estaments socials. La Gazeta Montan-
yesa des de l’abril de 1904, quan es va obrir la subscripció 
popular, va anar publicant el llistat dels donants i el ca-
pital acumulat, el pressupost total de l’operació va ser de 
4.305,50 ptes. 

El catalanisme polític, una vegada més, en aquell despertar 
del segle xx havia estat capaç de donar una projecció his-
tòrica a la mort del poeta i d’enfortir cívicament la socie-
tat. Catalunya Vella, amb la complicitat de les institucions 
i la societat civil, va ser capaç d’organitzar un homenatge 
senzill però transcendent, perquè va permetre expressar 
els sentiments de les diverses sensibilitats: la popular, la 
intel·lectual i l’eclesiàstica. Una gran multitud de gent es 
va sentir cridada a honorar la memòria de Verdaguer. 
Uns potser amb ganes de mitigar el tràngol que havien 
fet patir al poeta a la darreria de la seva vida, d’altres 
seguint els passos d’un ídol, un personatge que s’havia 
rebel·lat contra l’autoritat; i encara d’altres admirats 
per la força de la seva obra que havia tornat la digni-
tat a la llengua catalana. 

A Folgueroles el dia de la inauguració del Pedró, com el 
dia de l’enterrament a Barcelona, es va crear una catarsi 
col·lectiva que feia justícia al poeta del poble. 

Catalunya Vella publica una nota amb les despeses i ingressos de l’esdeveniment.

La unió de tres imatges consecutives ens permet imaginar la gernació que omplia la plaça on, pel cap baix, 
s’hi deurien aplegar més de tres mil persones. (AFJV)

Tots els diaris del país es van fer 
ressò d’aquell esdeveniment que 
posava el poble del poeta al mapa 
literari català.



Folgueroles entrava a 
la geografia literària
Folgueroles entrava definitivament a la geografia 
literària dels grans escriptors i la mitificació del 
poeta iniciava una singladura que uniria per sem-
pre la seva memòria a la del poble català.

La participació econòmica del poble de Folgueroles fou 
modesta en termes econòmics, com esqueia, però la im-
plicació de tots els seus habitants en l’engalanament del 
poble va fer possible la celebració de l’acte d’una gran 
solemnitat i sobretot va posar les bases del sentiment 
col·lectiu d’homenatjar el poeta amb sentit de conti-
nuïtat. D’aquesta manera, anys més tard, els folguero-
lencs assumirien el compromís de fundar l’associació 
Amics de Verdaguer, de comprar la casa familiar i con-
vertir-la en  Museu, i de celebrar cada any una festa en 
honor del seu poeta.

La plaça, en una foto sense datar. Ja havia arribat la llum elèctrica i la gent 
s’aplegava al voltant del Pedró per celebrar actes festius. 
Joaquim Albó i Molins (1888-1917)

La plaça en una foto sense datar, amb arbres plantats expressament per a preparar 
el ball de la Festa Major. (Palmerola, AFJV)



Avui la plaça Verdaguer, com a l’ època del poe-
ta, amb el Pedró de Mossèn Cinto al centre i flan-
quejada pels edificis de l’església parroquial i de 
la Casa de la Vila, és un espai de trobada, de jocs, 
de balls, de celebracions religioses i civils on con-
flueixen inquietuds individuals i col·lectives. 

La construcció del Pedró, fa 100 anys, va convertir la 
plaça, on va passar la infància i l’adolescència el poe-
ta, en un lloc simbòlic per a la cultura catalana i a 
l’escalf d’aquesta imatge han anat creixent generacio-
ns de persones que han incorporat de les maneres més 
diverses la figura de Verdaguer en el seu imaginari.  
Tot un repte per a les generacions futures.  

La plaça després de la remodelació de l’any 2002. (J. Vila, AFJV)

Festa Verdaguer, en el moment de dreçar l’arbre de maig. (AFJV)

Festa Verdaguer, Ball de cintes. (AFJV)

Festa Verdaguer, Ballet de Folgueroles. (AFJV)


