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Introducció
L’any 2020 conservarà, en qualsevol balanç que en fem, l’empremta de l’epidèmia mundial del
coronavirus. Les mesures, els confinaments, les limitacions, l’impacte sobre la salut de tots, el
nom de les persones que se n’han anat massa aviat, quedaran fixats en aquest any de
trasbalsos. En aquest context, hem sentit també, d’una forma renovada, que la cultura és un
refugi que ens humanitza i apropen en ple distanciament.
La prioritat de la Fundació Jacint Verdaguer ha estat adaptar‐se i aprendre; ser‐hi, no aturar‐
nos, preservar i compartir. S’han adoptat les mesures necessàries per aconseguir la seguretat
de treballadors i visitants, s’han transformat els projectes previstos en activitats noves o s’han
reformulat els existents per ser la base de futures activitats. S’ha cancel∙lat en molts moments,
però sabent que aquesta feina es recuperarà més endavant. La xarxa de relacions que
s’estableix per a qualsevol esdeveniment és la base de futures actuacions.
Així doncs, malgrat tot, l’activitat de la Fundació no s’ha aturat en cap moment, prenent els
suports digitals com a eina per seguir desenvolupant la seva funció de divulgació de la vida i
l’obra de Jacint Verdaguer, posant al centre la recerca, la divulgació, la publicació de l’obra del
poeta a través de Verdaguer Edicions i el desenvolupament de projectes culturals en
col∙laboració amb professionals, artistes i públic.
Pel que fa als continguts, durant el tancament total dels mesos de març, abril i maig es va
apostar per la documentació de la biblioteca i la posada en línia de nous serveis digitals, així
com la cerca d’alternatives per a la celebració dels 175 anys del naixement de Jacint
Verdaguer. Amb la reobertura i el bon temps, l’estiu es va reforçar amb un impuls a les rutes
literàries que va dur un creixement de públic notable, cosa que situava la Casa Museu com un
dels dotze museus catalans que incrementava públic respecte d’anys anteriors. El segon
moment de tancament, a la tardor, va dificultar tirar endavant algunes accions reprogramades,
i en aquell moment es va optar per consolidar aspectes digitals, el control de la caiguda dels
ingressos propis i la realització d’activitats digitals, com el lliurament en streaming del II Premi
Verdaguer de Recerca. L’any es tancava superant les dificultats amb un pressupost a l’alça
respecte d’anys anteriors.

Activitats presencials


30 de gener. Inauguració de «Verdaguer segrestat» a Santa Coloma de Gramenet.



14 i 15 de febrer. Recital «Lluís Soler diu Canigó».



13 de març. Tancament al públic de la Casa Museu Verdaguer i cancel∙lació de totes les
activitats presencials.



30 d’abril. Publicació del catàleg en línia de la Biblioteca de la Casa Museu Verdaguer i
celebració dels 175 anys del naixement de Verdaguer.



17 de maig. «Cobriu‐me de flors», acte d’homenatge al poeta.



3 de juny. Publicació en línia del Cicle de Poemes Comentats: Verdaguer i Martí i Pol.



30 de juny. Acte de signatura del Fons Madrenas.



12 de juny. Reobertura de la Casa Museu Verdaguer



Juliol. Col∙laboració al projecte artístics MESART Folgueroles.
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5 de juliol. Acte d’homenatge a la tomba de Jacint Verdaguer al cementiri de Montjuïc
organitzat per Indrets del Record.



23 de juliol. Sant Jordi d’estiu. Primera presentació d’Aires del Montseny amb Llorenç
Soldevila, M. Àngels Verdaguer i Lluís Soler.



5 i 7 d’agost. Ruta «Verdaguer per a docents».



28 d’agost. Ruta «Verdaguer i la filologia».



29 d’agost. Nova ruta literària «Aires del Montseny», amb Llorenç Soldevila.



9‐13 de setembre. Parada de llibres a la Setmana del Llibre en Català al Moll de la
Fusta, a Barcelona.



18 de setembre. Conferència «Verdaguer en l’art d’Emili Fontbona» a la sala de plens
de Folgueroles.



20 de setembre. Cap de setmana ornitològic a l’Espai Montseny amb un recital amb
textos de Verdaguer i ocells en què col∙labora la Fundació.



3 i 4 d’octubre. Parada de llibres a Liberisliber a Besalú.



6 d’octubre. Gravació del recital dins «Poesia als parcs», amb Núria Armengol i Lluís
Solà, a la Casa Museu Verdaguer.



10 d’octubre. Inauguració d’una nova ruta, «Entre un dolmen i un altar», a Folgueroles
dins les Jornades Europees del Patrimoni.



17 d’octubre. Conferència de Jordina Boix a les XV Jornades de les Lletres Ebrenques
sobre el gènere biogràfic a Amposta.



17 d’octubre. Recital «Conversa astral entre Josefa Tolrà, Joan Brossa, Jacint
Verdaguer» a la Fundació Joan Brossa amb Pilar Bonet, Jordina Boix, Blanca Llum‐Vidal
i Maria Cabrera.

Activitat digital


Es modifica la manera de presentar els 175 anys: es publica la marca de manera digital
i es presenta el catàleg en línia de la Casa Museu.



S’impulsa juntament amb L’Atlàntida de Vic la iniciativa #RecitemVerdaguer.



Es col∙labora amb el I Cicle de Confinament sobre Autors i Autores, de la Fundació
Miquel Martí i Pol, amb Anna Maluquer.



Es promociona la biblioteca per les xarxes pròpies.



Es crea el Cicle de Poemes Comentats: Verdaguer i Martí i Pol.



Es fa una renovació interna de la web verdaguer.cat, del canal de Youtube i es treballa
en l’edició de tres nous clips de vídeo dins el projecte Públics digitals.

Activitats cancel·lades


18 de març. Signatura de cessió del Fons Madrenas (recuperada al juliol).
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18 de març. Roda de premsa de presentació dels 175 anys i del catàleg bibliogràfic en línia.



2 d’abril. Presentació del llibre Aires del Montseny (recuperada el 23 d’abril).



3 d’abril. Recital «Els vespres malgastats».



5 abril. Assistència al Mercat del Ram de Vic i el taller Què diuen els ocells.



23 d’abril. Parada de llibres a Vic per Sant Jordi.



23‐26 d’abril. Actes pels deu anys del Teatre L’Atlàntida de Vic.



26 d’abril. Conferència «Verdaguer i la música», d’Arnau Tordera i Francesc Cortès.



15 de maig ‐ 10 de juny. Festa Verdaguer.



Setembre. Pujada al Matagalls amb motiu de la publicació d’Aires del Montseny (sense
permisos del parc).



26 de setembre. «Nit d’estels»: lectura de poemes i observació del cel.



27 de setembre. «Viu el parc», espectacle infantil, i poemes‐flor i taller Saquets d’olor.



30 d’octubre. Presentació d’Aires del Montseny a la llibreria Ona de Barcelona



6‐8 de novembre. Col∙loqui Internacional Verdaguer.



Exposició «Dau‐me unes ales», amb la col∙laboració del Seminari de Vic.



29 de novembre. Concert romàntic ∙ Verdaguer 175 anys.

1. CASA MUSEU VERDAGUER
Museografia
S’integra Maleïda 1882 dins el discurs museogràfic del «Dalt més alt» amb una peça
audiovisual.
Es passa l’avaluació MUSA en el marc del Pla d’Accessibilitat de Museus de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona.
Es desplega el projecte Escenaris de la Història en el marc del grup de treball pilot, compartit
amb la Xarxa de Museus d’Història i de Monuments de Catalunya (XMHCat).

Conservació i restauració
Finalitza l’adequació de l’espai d’acollida de la Casa Museu Verdaguer: es crea la nova llibreria,
botiga i espai d’atenció al vestíbul.
Es fa manteniment periòdic, especialment de la il∙luminació.

Fons i documentació
S’amplia el fons documental i d’originals a partir de la crida a fer donatius.


Donació: Fons Madrenas (450 volums, 2 cartes originals i petits objectes com medalles).



Donació del medalló d’Emili Fontbona, propietat de Francesc Fontbona.
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Donació d’un particular d’una Atlàntida de 1878 dedicada i signada per Verdaguer.



Donació de postals antigues de la Casa Museu.

S’incorpora el Fons Madrenas al fons documental i bibliogràfic de la Casa Museu Verdaguer i es
fa la documentació del 50 % dels 739 exemplars (vegeu la memòria específica al segon annex).
S’instal∙la un moble que amplia la biblioteca actual del despatx per tal d’emmagatzemar el nou
fons.
Es col∙labora en la definició del pla de política d’adquisicions dels Serveis de Museus de la
Generalitat.
Es fa l’adquisició d’un volum de la primera edició d’Idil∙lis i cants místics signada per l’autor.
Es crea el catàleg en línia de la Biblioteca de la Casa Museu Verdaguer. Es crea un nou web
amb el catàleg en línia (1.550 registres).
Es treballa en coordinació amb l’Ajuntament de Folgueroles en el projecte de creació de la
biblioteca pública.

Recerca
Es fa lliurament del Premi Verdaguer de Recerca 2020‐2022. Es garanteix la dotació del Premi
Verdaguer de Recerca amb la col∙laboració del MUHBA (1.500 €), l’Ajuntament de Masies de
Voltregà (1.000 €) i la Diputació de Barcelona amb la FJV (3.500 €). S’aproven les bases del
premi en el patronat del 17 de juny del 2020; es publiquen les bases del premi el 8 d’octubre;
es tanca la convocatòria el 30 d’octubre. Es fa l’acte de lliurament el dia 16 de desembre,
retransmès en streaming.
Se segueix col∙laborant amb la càtedra Verdaguer i la Societat Verdaguer per als àmbits de
recerca.
Es treballa en la coorganització del Col∙loqui Internacional Verdaguer del 2020. El 12 de maig
es fa públic que el col∙loqui es posposa per al 2021 (11‐13 novembre del 2021).
Es promou la recerca a partir de les peces del fons i la divulgació a partir de la publicació
d’articles.
Es revisa el projecte Verdaguer i la música, ampliant els continguts digitals (imatge i so), i es
crea una ruta literària associada a aquests continguts.

Educació
Es despleguen i s’avaluen les noves propostes didàctiques amb motiu de la revisió de l’oferta
educativa.


El gener del 2020 tanca el nou material per a escoles i instituts. S’esperava poder‐lo
desplegar al llarg de la primavera. S’adequa el tipus de visita escolar al nou context de la
pandèmia en el moment que es poden reprendre —en part— les activitats (setembre‐
octubre del 2020).

Es fa una campanya de comunicació amb les escoles per promoure les visites de grups
escolars. S’envia el nou material educatiu a 250 escoles (juny del 2020).
Es promouen les jornades formatives amb professors. Es programen dues rutes literàries per a
docents durant la primera setmana d’agost.
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S’incorpora una nova proposta didàctica per als alumnes d’educació infantil: «Madrones i
llitons».
Es millora el sistema d’avaluació de les activitats en digital (Kahoot).
Es promouen els espectacles infantils existents als centres cívics i biblioteques amb el material
de difusió específic (Històries gegants de ‘L’Atlàntida’ i ‘Canigó’ i Bugada de contes).
Es porten a terme tres projectes compartits amb l’Escola Mossèn Cinto, de Folgueroles:


Plantada d’arbres a la llera del torrent; suport a les activitats digitals durant el període de
la Festa Verdaguer; participació en el projecte artístic d’Empara Rosselló a la Casa Museu
Verdaguer (desembre del 2020).

Turisme
Es renova la col∙laboració amb Fent Turisme i Fent País fins al 2021.
S’amplien les col∙laboracions amb agències de viatges de Catalunya, tot i que queda tot parat
amb la cancel∙lació de l’activitat a partir de la pandèmia.
Es passa l’avaluació mediambiental i es renova el segell de qualitat turística Biosphere.
Es revisa la presència als webs de la Diputació, les Jornades Europees del Patrimoni i la Xarxa
de Museus d’Història de Catalunya.
Es desenvolupa el projecte Públics digitals i es revisen els continguts digitals relacionats amb
Verdaguer i la Fundació, així com el conjunt de les rutes ofertes per segments de visitants. Es
renova la presentació al web.

Exposicions
Es promou la itinerància de les exposició disponibles, «Verdaguer segrestat» i «Biografies i
biografismes». «Verdaguer Segrestat» es va exposar al Museu Torre Balldovina del 30 de gener
al 9 de març. «Biografies i biografismes de Jacint Verdaguer» s’exposa a les XV Jornades de les
Lletres Ebrenques, el 17 d’octubre, a Amposta. Es cancel∙la «Verdaguer Segrestat» a la UPF i a
la UVic amb motiu de la pandèmia.
Es planteja un preprojecte de l’exposició «Dietari d’un pelegrí a Terra Santa» per la publicació
del llibre homònim dins l’OCEC, guanyador del Premi Verdaguer de Recerca 2017 en una
col∙laboració entre l’Ajuntament de Ripollet, el MUHBA i la FJV. El febrer del 2020 s’acorda la
col∙laboració entre les tres institucions per a l’organització de la mostra (sense data).
Es fa un preprojecte de l’exposició itinerant «Dau‐me unes ales», una producció de la FJV i el
Seminari de Vic amb motiu del 175è aniversari del naixement del poeta, que està centrada en
les apropiacions de Verdaguer i la creació a partir de l’obra de l’autor. La inauguració estava
prevista per als dies del Col∙loqui Internacional Verdaguer. Es posposa per al 2021.

2. VERDAGUER EDICIONS
Es garanteix el finançament públic de l’OCEC (Diputació de Barcelona) i es millorar la viabilitat
econòmica de les col∙leccions existents.
Es consolida l’equip de treball (amb Punctum com a suport editorial).
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Es reforcen els canals de distribució enfortint algunes llibreries clau i la venda en fires.
Durant el període de confinament, es treballa perquè les llibreries amb venda en línia disposin
d’exemplars.
S’incorpora Roser de tot l’any al sistema de venda de Llibreries Obertes.
Es col∙labora amb la nova llibreria Ona de Barcelona
S’assisteix a la Setmana del Llibre en Català i a Liberisliber de Besalú.
Es treballa l’arxiu digital de L’Atlàntida (Eumo, 1995) per tal de tenir a punt una possible
reedició del volum.
Es publiquen dos títol de l’OCEC: Aires del Montseny, de Llorenç Soldevila, i Idil∙lis i cants
místics. El primer és presentat a Folgueroles el 23 de juliol del 2020; el segon està pendent de
presentació el primer trimestre del 2021.
Es publica la segona edició revisada de Dimonis, d’Enric Casasses.
Es fa treball d’edició de publicacions futures:

#

Autor

Títol

Curador

15

OCEC
Verdaguer, J.

Dietari d'un pelegrí a Terra Santa _ 2021

Josep M. Sucarrats

16
18
19

Verdaguer, J.
Verdaguer, J.
Verdaguer, J.

Brins d’espígol _2021
Santa Eulària
Prosa dispersa I. Discursos, pròlegs i articles crítics

Carme Rubio i
Maica Bernal
Francesc Codina
Manuel Jorba

20

Verdaguer, J.
UNIVERS
Pere Tió
Ricard Torrents

Canigó

Joan Santanach

Pobresa
Vida i Obra

3. PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES
Es fa seguiment i es col∙labora en les projeccions de Maleïda 1882 (XII Premis Gaudí i TV3).
Des del 2 de gener s’han portat a terme tretze sessions de projecció i debat amb el director. A
partir del 10 de març han quedat totes suspeses. El film s’emet pel Canal 33 el dia 15 de maig a
les 23.10 h de la nit i té la millor audiència del programa en tota la temporada.
Es treballa en el format de col∙laboració a Pirineus 1883, segona part de Maleïda 1882, sota la
direcció d’Albert Naudín.
S’enforteix el contacte i la vinculació amb la Casa Museu dels creadors a l’entorn de
Verdaguer: es col∙labora en els enregistrament musicals de Duduet (Idil∙lis i cants místics) i
Neus Borrell i Miquel Joan (Lo foc).
Es fa seguiment de la projecció internacional de Dimonis i es treballa amb Cabosanroque per a
la itinerància de l’exposició per Catalunya durant el 2021.
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Es treballa en el contingut de la Cantata Canigó a L’Atlàntida de Vic, inicialment prevista per al
dia 8 de maig. Queda cancel∙lada sense nova data.
Es crea el Concert romàntic ∙ Verdaguer 175 anys, del Cor d’Homes d’Osona sota la direcció de
Pere‐Mateu Xiberta amb la col∙laboració de Maica Bernal. Queda cancel∙lat. Es proposa per a la
Festa Verdaguer del 2021.

Nous recursos digitals
Visita virtual
La visita virtual es pot fer a través del web de la Fundació Jacint Verdaguer
(www.verdaguer.cat)
i
és
d'accés
directe
des
del
següent
enllaç:
https://my.matterport.com/show/?m=HzyovBCbLxL.
Els objectius de creació de la visita virtual se centraven a: a) facilitar l’accés a continguts en
línia; b) generar expectativa sobre la visita al museu; c) divulgar el lèxic, la toponímia i l’obra de
Jacint Verdaguer i el seu valor històric.
Es porta a terme la digitalització de les sales partint de la base que la visita virtual és una eina
més per reforçar la visita presencial. Se selecciona l’eina Matterpot per la seva qualitat i
funcionalitat, que s’incrusta al propi web sense dificultats de pes.
Així mateix, es valora en positiu el fet de poder enriquir la visita amb materials textuals,
auditius i de vídeo que l’amplien i complementen. Així es fa créixer l’interès de visitar‐lo tant
abans com després d’haver estat a la Casa Museu. També resulta d’especial interès per escoles
i docents que treballen la biografia de Verdaguer, ja que hi troben el relat de la Casa Museu
Verdaguer amb recursos compartibles.
Es vol reforçar l’accés als recursos accessibles incorporant‐hi els vídeos en llenguatge de signes
que actualment són al canal de Youtube de la Fundació.
S’ordena la visita a partir de punts ordenats del recorregut i de highlights, que ordenen
elements destacats de la col∙lecció.

Tiquets en línia / Botiga Verdaguer
La botiga en línia funciona com una extensió del web www.verdaguer.cat. És d’accés directe
des d’aquest enllaç: https://www.botiga.verdaguer.cat/.
Es desenvolupa amb la idea fonamental de treure l’entrada prèvia per internet, tant l’entrada
individual com, sobretot, la reserva i pagament de rutes literàries, que són part del corpus
bàsic de la visita a la Casa Museu Verdaguer. Davant la situació generada després de la crisi
sanitària de la Covid‐19, recomanem l’ús referent de TPV i targetes de crèdit i les compres
d’entrades prèvies per internet. La possibilitat de compra en línia estalvia el pas pel taulell
d’entrada i obre una nova oportunitat en les rutes literàries que porta a terme la Casa Museu.
La Casa Museu Verdaguer està plantejada com un museu obert, on l’entorn està intensament
integrat en el conjunt del relat. En l’entorn immediat de Folgueroles, els llocs verdaguerians
són espais vitals del poeta, espais referenciats en els seves obres, espais amb obres artístiques
o intervencions en pedra que referencien l’obra i el lloc. Tots aquests punts es visiten en un
conjunt de rutes literàries. Aquestes rutes tenen habitualment el punt de partida a la Casa
Museu Verdaguer, lloc en què el visitant fa el pagament de l’itinerari guiat. La possibilitat de
reserva i pagament previ de la visita facilitaria el tràmit de recepció, però permet una segona
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opció: iniciar la visita en un altre punt verdaguerià del municipi, sense que el grup hagi de
passar per la Casa Museu. Aquesta opció és especialment interessant per a grups que ja
coneixen la Casa Museu però, ja fidelitzats, es plantegen una segona visita.

Públic
En termes globals, la Casa Museu registra una caiguda de visitants presencials durant el 2020.
El tancament en el període de màxima afluència de públic i la impossibilitat d’acollir grups i de
reprendre la mobilitat a escala de país han fet que la Casa Museu Verdaguer, com la majoria
de museus, hagi tingut una baixada considerable de visitants.
Malgrat tot, pel que fa al web s’amplia el públic digital, que arriba a incrementar‐se en un 50 %
durant el període de confinament total. L’any es tanca amb un 15 % més d’usuaris (22.000) i
més de 21.000 sessions i 70.000 pàgines vistes.
MES
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
TOTAL
PRESENCIAL
MUSEU

2018
75
154
304
790
734
198
104
165
135
412
326
413
3.810

2019
45
118
140
404
724
217
70
116
542
612
472
360
3.820

2020
65
228
113
0
0
43
81
225
142
171
25
90
1.183

Número de seguidors
Facebook (seguidors)

1.157

Twitter (seguidors)

2.173

Youtube (subscriptors)

64

Instagram (seguidors)

670

Sessions de navegació a la pàgina web: 39.534.
Usuaris persones que han entrat al web: 30.473.
Nombre de pàgines visualitzades (nombre total de pàgines vistes dins el web): 72.779.
Pàgines / sessió mitjana de pàgines del web per les quals han navegat els usuaris durant cada
sessió: 2,29.
Durada mitjana de la sessió (temps mitjà d’estància de les sessions a la pàgina web): 122.
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Percentatge de rebot (tant per cent d’usuaris que han entrat a la pàgina web i han sortit sense
passar de la primera pàgina): 72,5 %.
Hores de reproducció de vídeos al canal de Youtube: 173.

Projecte Públics digitals de la Casa Museu Verdaguer
El projecte, que es porta a terme d’agost a desembre del 2020, comporta una part d’anàlisi,
una de planificació i una darrera d’actuació en els dos àmbits estratègics en els quals se centra:
la comunicació (àmbit digital) i la gestió de públics (experiència del visitant).
Es porten a terme la següent relació d’accions:
a) Redacció de l’informe «Anàlisi i diagnosi de la presència digital de la CMV». Es fa l’encàrrec
de l’anàlisi de la presència digital a una persona especialitzada, Alba Lafarga, que analitza el
web, les xarxes i el posicionament natural a cercadors tant de la Casa Museu com dels
continguts de la col∙lecció per conèixer fortaleses i mancances. El procés es porta a terme sota
la supervisió de la direcció de la Casa Museu i Núria Torras, coordinadora i especialista en
comunicació digital.
b) Visites guiades a la Casa Museu i taller d’usos digitals amb els segments de públics
seleccionats. Inicialment s’havien projectat aquesta relació de segments: docents, joves
filòlegs, músics i joves artistes. Es dissenya un programa de visites gratuïtes amb els segments
seleccionats.
c) Elaboració del document de treball «Mesures i correccions d’orientació als públics» i
aplicació de les mesures correctores al web i al mailchimp/butlletins (ordenació de les bases de
dades per al contacte amb els usuaris).
d) Pla de continguts digitals: identificar una estratègia d’acció i organitzar els recursos per
portar‐la a terme.
e) Visites a la Casa Museu i taller d’usos digitals amb els quatre segments de públics
seleccionats: docents, músics, joves filòlegs i joves artistes. Programa de visites gratuïtes amb
els segments seleccionats.

4. RECURSOS HUMANS
Patrons
Al llarg del 2020 no hi ha hagut canvis en els integrants del patronat de la Fundació:

—Francesc Xavier Roviró i Alemany, alcalde de l’Ajuntament de Folgueroles, president i
membre del Comitè Executiu.
—Lluís Cerarols i Cortina, director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del
Departament de Cultura, vocal.
—Gil Orriols Puig, alcalde de Folgueroles (1991‐2002), vocal.
—Josep Eladi Baños, rector de la UVic‐UCC, vicepresident segon.
—Ricard Torrents Bertrana, verdaguerista i president de la Societat Verdaguer, vocal.
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—Francesc Codina Valls, verdaguerista i professor de la UVic‐UCC, vocal i membre del Comitè
Executiu.
—Carme Torrents i Buxó, presidenta d’Amics de Verdaguer i vicepresidenta.
—Mercè Generó Prat, sòcia d’Amics de Verdaguer, vocal i membre del Comitè Executiu.
—Joan Vilamala Terricabras, soci d’Amics de Verdaguer, vocal.

Formen part del patronat amb veu però sense vot:
—Jordi Grau i Cardús, secretari tècnic.
—Jordina Boix Noguera, directora de la Fundació Jacint Verdaguer.

Equip tècnic


Jordina Boix, directora.



Pilar Canudas i Pujols, informadora i administrativa.



Òptim Educació (Raquel Bofill). Serveis educatius, servei de guies i atenció en cap de
setmana. Coordina l’equip format per Anna Moré, Gibet Ramon i Gisela Rial.

Professionals i proveïdors


Control Z Comunicació. Disseny gràfic.



La Tremenda i Panxita Comunicació. Suport en comunicació i premsa.



Alba Lafarga. Analítica digital.



Jordi Daví. Proveïdors web.



Impremta Daví. Impressió de materials.



Romanyà/Valls. Impressió de llibres de Verdaguer Edicions.



Punctum. Òscar Bagur. Maquetació i correcció de Verdaguer Edicions.



Mercè Franquesa, David Mulet i Joaquim Puigdemont. Biblioteca en línia.



Cristina Ribot. Historiadora i documentalista.



Arnau Ferrer i Maria Cabrera. Serveis d’edició.



Laura Lòpez Granell. Poeta dins el Cicle de Poemes Comentats: Verdaguer i Martí i Pol.

Equip assessor
El Comitè Editorial de Verdaguer Edicions està format per Francesc Codina, M. Àngels
Verdaguer, Ricard Torrents, Josep Maria Domingo i Ramon Pinyol.
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Artistes implicats
Han participat en activitats de la Casa Museu Verdaguer la següent relació de persones
vinculades al món de la literatura i les arts:


Núria Armengol, poeta.



Lluís Solà, poeta.



Maria Cabrera, poeta.



Blanca‐Llum Vidal, poeta.



Toni Ortiz, dibuixant muralista.



Juli Peris, músic, compositor, cantant, guitarrista.



Clara Cortés, artista de circ contemporani.



Anna Viñas, escultora.



Jan Madrenes, ceramista.



Xevi Maestre, Xevi Abril i Jacint Torrents, músics i components del grup Pelat i Pelut.



Nora Estrena, artista de circ.



Maria Isern, poeta.



Gibet Ramon, il∙lustradora.



Joan Farré, cisteller.



Neus Borrell, cantant.



Miquel Joan, guitarrista.



Joan Farré, mestre cisteller. «Cobriu‐me de flors».



Coral Euterpe. Versió per a coral de «Cobriu‐me de flors».



Juli Piris i Rosa Pujol, Duduet. Cançons d’Idil∙lis i cants místics.



Cor d’Homes d’Osona. Direcció de Pere Mateu Xiberta.



Pere Tió, verdaguerista.



Margarida Tió, rapsoda.



Maica Bernal, verdaguerista.



Oriol Sauleda, poeta.



Ramon Pinyol, verdaguerista i membre de l’IEC.

13

ANNEX I. Notícies publicades al web verdaguer.cat
1 de gener ‐ 1 de novembre: 43 notícies

«Accés gratuït en cap de setmana i mesures de prevenció de la Covid‐19»
30.10.2020
«Nova ruta: ‘Verdaguer, entre un dolmen i un altar’»
22.10.2020
«Tolrà, Brossa i Verdaguer en una ‘conversa astral’ a la Fundació Joan Brossa»
20.10.2020
«Amposta celebra les Jornades de les Lletres Ebrenques»
20.10.2020
«Publicades les bases del II Premi Verdaguer de Recerca»
08.10.2020
«La Fundació rep un medalló d’Emili Fontbona dedicat a la poesia de Verdaguer»
22.09.2020
«Verdaguer Edicions s’estrena a Liberisliber»
14.09.2020
«La represa de l’activitat porta a un estiu 2020 amb més activitat»
14.09.2020
«MESART Folgueroles a Youtube»
14.09.2020
«Es presenta l’edició crítica d’‘Aires del Montseny’»
04.08.2020
«El fons de la Casa Museu Verdaguer continua creixent amb una donació de 450 volums»
30.07.2020
«Autoritats i entitats a la tomba de Verdaguer en homenatge al poeta»
06.07.2020

«Mes Art Folgueroles»
02.07.2020
«5 rutes literàries Verdaguer: estiu 2020»
01.07.2020
«Es publica ‘Aires del Montseny’ de Jacint Verdaguer»
29.06.2020
«Maria Cabrera comenta el poema ‘No em deixeu caure’»

14
16.06.2020
«Reobertura de la Casa Museu Verdaguer»
12.06.2020
«El MUHBA Vil∙la Joana homenatja Verdaguer amb música»
11.06.2020
«Daniel Palomeras parla de ‘Fills de la terra dura’ a la Casa Museu Verdaguer»
10.06.2020
«Laura López Granell comenta el poema ‘Ales’»
09.06.2020
«Es presenta el Cicle de Poemes Comentats: Verdaguer i Martí i Pol»
03.06.2020
«‘Maleïda 1882’ al 3alacarta de TV3»
19.05.2020
«‘Maleïda’, 2a edició»
19.05.2020
«La Biblioteca en línia de la Casa Museu segueix creixent»
19.05.2020
«Verdaguer cobert de flors»
19.05.2020
«DIM2020: Finestres obertes»
18.05.2020
«Cobriu‐me de flors»
18.05.2020
«Institucions i autoritats del país se sumen a l’ofrena a Verdaguer a Folgueroles»
17.05.2020
«Els poemes‐flor de Verdaguer»
11.05.2020
«Versos a Verdaguer en els 175 anys del seu naixement»
11.05.2020
«Com aportar flors al Pedró el dia 17 de maig»
10.05.2020
«Folgueroles homenatjarà Verdaguer amb versos i flors»
04.05.2020
«Pelat i Pelut publica el videoclip ‘Compte’, un homenatge a Verdaguer en el seu 175
aniversari»
24.04.2020
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«Un grup de Folgueroles porta ‘Canigó’ a les xarxes per Sant Jordi»
22.04.2020
«Bon Sant Jordi confinat»
22.04.2020
«El valor etern de la poesia»
14.04.2020
«Cancel∙lada l’edició 2020 de la Festa Verdaguer»
14.04.2020
«S’obre l’accés en línia al fons bibliogràfic»
31.03.2020
«Confinats entre versos»
18.03.2020
«Museu Tancat»
13.03.2020
«Mesures de prevenció del coronavirus»
12.03.2020
«Visites, rutes i activitats en família»
28.02.2020
«Calendari de projeccions ‘Maleïda 1882’»
17.01.2020

ANNEX II. Documentació del Fons Madrenas
Memòria de la documentació del Fons Madrenas
Fase de documentació 1 (juny‐desembre 2020)

L’any 2020 Joan Lluís Madrenas i Palou, veí de Folgueroles i propietari d’una important
biblioteca amb llibres, documents i objectes sobre la figura i l’obra literària de Jacint Verdaguer
i Santaló (1845‐1902), la va donar a la Casa Museu Verdaguer del mateix poble.
El Fons Madrenas es compon de més de 550 materials bibliogràfics, entre els quals es compten
llibres, revistes i altres publicacions periòdiques i de premsa, documentació d’arxiu,
fotografies, cartes, materials gràfics i documents sonors, entre d’altres, tots ells vinculats a la
figura i obra de Jacint Verdaguer, així com al període històric i artístic en què s’inscriu el poeta.
El conjunt dona fe de la quantitat de literatura que es va escriure a l’entorn de Verdaguer, tant
en vida com pòstumament. En aquest sentit, la donació del fons a la Casa Museu és doblement
significativa.
El fons comprèn temàticament, en la seva major part, monografies relacionades amb
l’escriptor publicades al llarg dels anys. El més remarcable de la donació, però, són les
primeres edicions de les seves obres L’Atlàntida i Canigó, de finals del segle dinou i principis
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del vint, així com les diferents traduccions de les seves obres que es van anar succeint des de la
primera meitat del vint (en castellà, en eusquera, en gallec, en alemany, en francès, en italià,
etc.). Destaquen, també, alguns llibres que, a més de la seva rellevància literària i editorial,
presenten dedicatòries manuscrites pel mateix poeta, com ara la dedicada als germans
Vayreda en una edició antiga de Canigó. Dins del conjunt, també són importants les diferents
edicions crítiques i els diversos estudis sobre l’obra del poeta, així com alguns volums
relacionats amb el context històric en el qual s’inscriu la seva figura, com també estudis
d’altres autors coetanis a Verdaguer i d’altres personalitats rellevants dels segles dinou i vint. A
la vegada, és important fer esment de les revistes i premsa periòdica que formen part del fons,
molts números de les quals contenen articles que es fan ressò de la literatura pòstuma del
mateix Verdaguer o bé recullen articles d’En defensa pròpia, escrits pel mateix poeta per fer
front a la campanya de desprestigi contra la seva figura pel seu posicionament a favor de la
pràctica d’exorcismes. Quant a la part documental del fons, són de gran rellevància les dues
cartes originals manuscrites per Verdaguer, així com l’esquela i una targeta personal seva.
La llengua de les publicacions és principalment el català, tot i que hi ha diferents obres en
castellà, i, en menor mesura, en eusquera, alemany, anglès, francès i italià.
Un cop feta la donació, els materials bibliogràfics de Joan Lluís Madrenas van passar a formar
part de la Biblioteca de la Casa Museu Verdaguer, que per si sola ja disposava d’una important
quantitat de publicacions sobre Jacint Verdaguer. De seguida, la institució va procedir a la
contractació d’una persona especialista que s’encarregués del registre i de la catalogació
d’aquest fons. La feina, duta a terme per Cristina Ribot Bayé, es va realitzar entre els mesos
d’agost i desembre del 2020. Les tasques realitzades per la documentalista van ser, durant 153
hores, la classificació, el registre i la documentació de 288 materials bibliogràfics, que,
desglossats en volums i números, representen un total de 490 publicacions. Posteriorment, la
documentalista va procedir a informatitzar les dades relatives a cada publicació a la base de
dades OpenBiblio, que la mateixa Casa Museu ja tenia en funcionament des de principis d’any.
No obstant això, la documentació del Fons Madrenas va quedar inacabada atès l’important
volum de materials bibliogràfics, de manera que aproximadament la meitat del fons va quedar
pendent de documentar.
El resultat de les feines realitzades per la documentalista va posar a la llum el total de
publicacions de materials bibliogràfics del Fons Madrenas: un total de 573 publicacions, que,
desglossades en volums i números, representen un total de 816. Tot aquest fons va passar a
incorporar‐se a la Biblioteca de la Fundació Jacint Verdaguer, ubicada a la Casa Museu
Verdaguer de Folgueroles, que abans de la donació ja comptava amb 1.200 materials
bibliogràfics sobre el poeta.
Tot seguit, s’adjunta l’inventari amb la relació dels materials bibliogràfics que formen el Fons
Madrenas, la meitat dels quals, com s’ha esmentat prèviament, estan pendents de
documentar. L’inventari es va realitzar en la primera fase documental del fons i comprèn els
següents camps: codi OPAC (un codi alfanumèric associat a cada publicació a mesura que han
anat entrant a la Biblioteca de la Casa Museu Verdaguer), el títol, algunes característiques
singulars, el total d’exemplars o publicacions i el total de volums que té cada publicació.

ANNEX III. Memòria «Cobriu-me de flors»
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ANNEX III. Memòria ‘Cobriu-me de flors’

COMUNICACIÓ
Objectius i planificació
La prioritat en la comunicació per aquesta acció ha estat:
-

Situar el 175è aniversari de Verdaguer en l’imaginari de la població catalana.

-

Aconseguir un espai als mitjans de comunicació per parlar de l’efemèride i de
l’acció, malgrat la situació d’emergència sanitària i social que vivia el país.

-

Implicar la comunitat de la Fundació Jacint Verdaguer i els veïns de
Folgueroles, tant per a l’organització de l’acció com per a la participació de
manera presencial i a través de les xarxes socials.

-

Crear un clima favorable a la celebració de l’efemèride, malgrat la situació
provocada per la COVID-19.

-

Posicionar la Fundació Jacint Verdaguer i la seva direcció com a motor del
reconeixement i la difusió de l’obra del poeta, així com a impulsors de la
renovació de la mirada cap al clàssic.

Imatge gràfica
L’acció ‘Cobriu-me de flors’ manté la línia gràfica que l’estudi Partee havia dissenyat
per a la celebració de la Festa Verdaguer 2020, però amb lleugeres modificacions pel
que fa a l’adaptació del cartell. Aquesta línia gràfica va ser iniciada el 2017 i en cada
edició de la Festa Verdaguer, des d’aleshores, s’ha optat per un element definidor de
l’obra del poeta i un color. En aquesta ocasió, l’element triat han estat les flors, en
concret un gallaret o rosella, i el color vermell.

Com els tres anys anteriors, en què la imatge representada va ser una fulla de roure, una ploma
i la lluna, la imatge d’enguany és una maqueta real fotografiada feta de pasta de paper de les
obres del poeta.

La presència de les flors a l’obra de Verdaguer és constant. Tal com apunta Ricard Torrents al
pròleg del llibre Brins d’Espígol, ‘la botànica té una presència constant en els interessos de
Verdaguer d’ençà del període vigatà’. Es pot veure amb el mateix títol de Brins d’Espígol, però
també a Flors de Maria, Flors del Calvari i Roser de tot l’any.

Cartell acte ‘Cobriu-me de flors’
Material gràfic
A continuació fem una relació dels materials editats i la seva distribució:
1. Cartelleria impresa
a. Cartell genèric A3: Impressió de 10 unitats amb Flyeralarm per
distribuir-les a botigues del poble de Folgueroles.
b. Cartell genèric A1: Impressió de 5 unitats amb Flyeralarm com a record
de l’acte i per penjar en alguns espais de Folgueroles.

c. Full volant A5: Impressió de 1.000 unitats, 4+4, amb paper Bio Top (offset
blanc trencat) de 250g amb Impremta Daví. La distribució de la majoria
d’exemplars a Folgueroles per embustiada va anar a càrrec d’ARETÉ.
2. Imatges digitals
a. Adaptacions del cartell per xarxes socials

b. Imatges per històries d’Instagram

c. Cartell animat: es realitza una versió animada del cartell per penjar-lo
a xarxes.

Insercions publicitàries
Es dissenyen dos bànners per a la campanya de marca ‘Verdaguer cobert de flors’,
que es fa amb Nació Digital/Osona.com. És un bànner de 300 x 250, actiu durant
quatre dies, i un intersitial de 800x400 actiu durant dos dies.

Xarxes socials
Paralꞏlelament a l’acció per cobrir de flors el monument del Pedró, a Folgueroles, s’ha
plantejat un homenatge al poeta a les xarxes, consistent a triar una flor o ram i gravarlo, tot recitant els versos que donen nom a l’acció.
<<Cobriu-me de flors,
que d’amors me moro;
cobriu-me de flors,
que em moro d’amors.>>

Facebook FJV
S’han publicat 19 posts en relació a l’acció ‘Cobriu-me de flors’. El post amb més
repercussió ha estat el que visualitzava el Pedró cobert de flors, la tarda després de
l’acció amb un abast de 980 persones i 133 reaccions. Després el que feia referència
a la presentació de l’acció amb un abats de 576 persones i 52 reaccions. També ha
tingut força èxit els post referent a les personalitats i institucions que han volgut fer
arribar un ram de flors en homenatge al poeta o el que visualitzava l’estructura de
vímet que sostindria les flors, pocs dies abans de l’acció.

D’altra banda, la pàgina ha
incorporat una quinzena de nous seguidors durant el mes de maig.
Aquestes són algunes de les imatges que s’han editat amb la imatge de la FJV per
penjar a Facebook:

Twitter FJV
Durant el mes de maig, el compte de Twitter de la FJV va piular 41 tuits, dels quals
bona part feien referència a l’acció ‘Cobriu-me de flors’. El tuit amb més repercussió
va ser el referent a la dedicatòria que el president Quim Torra va fer arribar a la
Fundació Jacint Verdaguer per homenatjar el poeta amb 20.424 impressions.

Després, la piulada referent a la imatge
del monument cobert de flors va aconseguir 16.372 impressions i 623 interaccions.

El dia de l’acció, 17 de maig, es van fer 13 piulades que van generar 32.225
impressions, prop d’un centenar de retuits i més de 300 likes.
A més, durant el mes de maig el compte de la Fundació va aconseguir 87 nous
seguidors i més de 1500 visites al perfil.

Instagram
A Instagram, el post amb més likes va ser també el referent a la imatge del
monument del Pedró cobert de flors, amb 137 m’agrada i un abast de 397 comptes.
Després, la galeria d’imatges en referència a les dedicatòries fetes arribar per
institucions i personalitats amb 86 m’agrada i un abast de 384 comptes.
Malauradament, les estadístiques d’Instagram només permeten fer una
retrospectiva d’una setmana, pel que no podem calcular el nombre de nous
seguidors que l’acció ha generat però sabem que han estat més d’una trentena.
Youtube
Pel que fa als vídeos penjats a Youtube en relació a l’acció ‘Cobriu-me de flors’, el
time lapse que recull la cobertura del monument ha estat el més visionat amb 474
visualitzacions, seguit pel vídeo resum de l’acció amb 279 visualitzacions a dia
d’avui.

Web
Tant l’agenda com l’apartat de notícies del web de la Fundació Jacint Verdaguer han
estat puntualment actualitzats amb tota la informació referent a l’acció ‘Cobriu-me de
flors’. Aquestes són les entrades que s’han publicat en relació a l’acte del 17 de
maig a Folgueroles:
-

04/05/2020: Folgueroles homenatjarà Verdaguer amb versos i flors el dia del
seu 175è aniversari
10/05/2020: Com aportar flors al Pedró el dia 17 de maig
11/05/2020: Versos a Verdaguer en els 175 anys del seu naixement
11/05/2020: Els poemes flor de Verdaguer
17/05/2020: Institucions i autoritats del país se sumen a l'ofrena a Verdaguer
a Folgueroles
18/05/2020: Cobriu-me de flors

-

18/05/2020: Verdaguer cobert de flors

Butlletins electrònics
Una setmana abans de l’acció es va
enviar aquest butlletí a tots els subscrits
per informar-los dels detalls de l’acció i
animar-los a participar.

Premsa
Pel que fa a les accions de premsa relacionades amb la cancelꞏlació de la Festa
Verdaguer i a l’acte ‘Cobriu-me de flors’, s’han fet les següents gestions amb
mitjans:

-

Redacció i enviament de nota de premsa sobre la cancelꞏlació de la Festa
Verdaguer 2020.
Redacció i enviament de nota i dossier de premsa sobre l’acció ‘Cobriu-me de
flors’

S’ha mantingut el contacte amb la premsa comarcal i generalista de cultura, també amb
premsa especialitzada, a partir d’aquests enviaments i també mitjançant correus i trucades
personalitzades.
A més, també s’ha fet difusió de l’article d’opinió ‘Cobrim Verdaguer de flors’ de Carme
Torrents a Núvol i a El Nou 9.

Recull de premsa
1. Cancelꞏlació Festa Verdaguer
DATA

MITJÀ

ENLLAÇ

15/04/2020 Nació Digital

Cancelꞏlada la Festa Verdaguer a Folgueroles

14/04/2020 Diari Ara

El coronavirus obliga a cancelꞏlar els actes de la Festa Verdaguer,
que havia de commemorar els 175 anys del naixement del poeta

14/04/2020 La Vanguardia Cancelan los actos de la edición de 2020 de la Festa Verdaguer
14/04/2020 Al Dia.cat

Cancelꞏlada la commemoració del naixement de Jacint Verdaguer

15/04/2020 El 9Nou.cat

La Festa Verdaguer, anulꞏlada

15/04/2020 Surt de casa

175è aniversari del naixement de Verdaguer: 'Cobriu-me de flors'

15/04/2020 Folgueroles.cat Cancelꞏlada l'edició 2020 de la Festa Verdaguer

2. Acció ‘Cobriu-me de flors’
DATA

MITJÀ

ENLLAÇ

04/05/2020

CCMA

Folgueroles homenatjarà Verdaguer amb versos i flors el 17 de maig

04/05/2020

ACN

#Folgueroles homenatjarà #Verdaguer amb versos i flors el 17 de
maig.

04/05/2020

NACiÓ
DIGITAL

Folgueroles homenatjarà Verdaguer amb versos i flors el 17 de
maig

04/05/2020

Folgueroles homenatjarà Verdaguer amb versos i flors el 17 de
ONA DIGITAL maig

04/05/2020

Folgueroles homenatjarà Verdaguer amb versos i flors el 17 de
EL NACIONAL maig

04/05/2020
05/05/2020

EL 9 NOU

Folgueroles homenatjarà Verdaguer amb versos i flors el 17 de
maig

LA
Folgueroles homenajeará a Verdaguer con flores en 175
VANGUARDIA aniversario nacimiento

05/05/2020

EUROPA
PRESS

Folgueroles (Barcelona) conmemorará el 175 aniversario de Jacint
Verdaguer

05/05/2020

Al dia.cat

Folgueroles (Barcelona) recordarà a Verdaguer amb una ofrena
floral

11/05/2020

Folgueroles homenatjarà Verdaguer amb versos i flors el dia del
Folgueroles.cat seu 175è aniversari

17/05/2020

El Punt Avui

16/05/2020

Diari Ara

17/05/2020
17/05/2020
17/05/2020
18/05/2020
18/05/2020

Osona.com

Ofrena floral, malgrat tot
Folgueroles homenatja Verdaguer en el 175è aniversari del seu
naixement
Folgueroles homenatja Verdaguer amb versos i flors en el seu
175è aniversari

Folgueroles homenatja Verdaguer amb versos i flors en el seu 175è
CCMA via ACN aniversari
Nació Digital

La flama de Verdaguer segueix cremant 175 anys després

Folgueroles.cat Folgueroles cobreix de flors el seu poeta
EL 9 NOU
(digital)

[FOTOGALERIA] Verdaguer, cobert de flors

16/05/2020

EL 9 NOU
(digital)

Cobrir Verdaguer de Flors

15/05/2020

EL 9 NOU
(paper)

Verdaguer, viu al cap de 175 anys

17/05/2020

LA MIRA

Verdaguer, amor amb mascareta

14/05/2020

NÚVOL

Cobrim de flors Verdaguer

14/05/2020

Agenda
d'Osona

Folgueroles homenatja Verdaguer

16/05/2020

Biblioteca Joan Dia 61: Commemorem el 175è aniversari del naixement de Jacint
Triadú
Verdaguer

16/05/2020

Diari d'Andorra Versos a Verdaguer

17/05/2020

TV3- TN
Vespre

Folgueroles cobreix el monument a Verdaguer de flors el dia del
175è aniversari del seu naixement

Ajutament
Barcelona

El MUHBA Vilꞏla Joana homenatja Jacint Verdaguer

16/05/2020

Catalunya
Ràdio

Peça a informatius

17/05/2020

Catalunya
Ràdio
Programa el
Suplement

Menció a l'acte 'Cobriu-me de flors' el matí de diumenge 17/05

