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Introducció
L’activitat de la Fundació Jacint Verdaguer aquest 2021 està marcada pel desplegament de tres
projectes d’abast nacional —la Festa Verdaguer, el Col·loqui Internacional Verdaguer i
l’exposició «Dimonis» de Cabosanroque a la Pietat de Vic— i per la progressiva recuperació de
la presencialitat a la Casa Museu Verdaguer.
Les condicions externes de reducció de l’impacte de la pandèmia i la consolidació de l’equip de
treball han permès l’assoliment de les principals fites de la Fundació:
—La recuperació de la Festa Verdaguer en format presencial i la projecció a partir de les
eines digitals (streamings i vídeos).
—La generació de nous continguts audiovisuals de qualitat (la primera fase de producció de
Canigó 1883 i el documental Ricard Torrents. Memòria viva).
—La celebració del Col·loqui Internacional Verdaguer amb acollida de l’exposició «Dimonis»
a l’església de la Pietat de Vic a proposta de la Fundació Jacint Verdaguer.
—L’impuls de projectes culturals i educatius inèdits sobre la vida i l’obra de Jacint
Verdaguer.
—La col·laboració entre museus i espais patrimonials a partir de la Xarxa de Museus
d’Història, la Xarxa de Museus Locals de la Diputació i Espais Escrits.
—L’ampliació de les rutes Verdaguer en petits formats i la recuperació progressiva de la
programació estable en els espais interiors de la Casa Museu.
El restabliment del públic presencial, amb més de 3.500 usuaris i consolidant el maig, l’agost i
l’octubre com els mesos de més afluència, fan que la Casa Museu Verdaguer mantingui el
procés de recuperació de les visites. Així mateix, a partir dels tipus d’activitats que s’ofereixen
creix la implicació amb col·lectius diversos i es posa en valor l’acció comunitària amb projectes
a mitjà i llarg termini.
En l’àmbit editorial es publica el nou títol Primavera dins l’«OCEC» («Obra Completa en Edició
Crítica»), es garanteix la seva publicació fins als propers anys i es manté el calendari de
publicació amb el treball dels experts de la Societat Verdaguer i les noves incorporacions a
partir del Premi Verdaguer de Recerca.
Pel que fa al camp econòmic, malgrat una lleugera recuperació dels ingressos propis no
s’assoleixen els nivells de recuperació previstos a principis del 2021. Malgrat tot, els ingressos
a través de les administracions públiques creixen a partir de l’adjudicació d’un total de vuit
subvencions procedents de la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Folgueroles.
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Activitats presencials i en línia
•

10 de març. Ruta Verdaguer a Folgueroles.

•

13 de març. Plantada d’arbres amb l’escola de Folgueroles.

•

23 de març. Presentació en línia del llibre Idil·lis i cants místics.

•

23 d’abril. Sant Jordi. Parada de llibres i Tastallibres amb Xavier Serrano a la plaça
Verdaguer de Folgueroles.

•

Del 14 de maig al 10 de juny. Festa Verdaguer.

•

Juliol i agost. Cicle de rutes literàries d’estiu:
o

16 i 17 de juliol. 9:30 h. «Verdaguer, entre un dolmen i un altar».

o

25 de juliol. 10 h. Estrena de «Resplendors de l’alba. Ruta geològica amb la
poesia de Jacint Verdaguer», a càrrec de la Casa Museu Verdaguer i
Geòleg.cat.

o

1 d’agost. 9 h. «Madrones i llitons. Llegendes de vora l’aigua».

o

5 d’agost. 10 h. «Ruta Verdaguer per a docents».

•

Del 9 al 16 de setembre. Estand de Verdaguer Edicions a la Setmana del Llibre en
Català.

•

9 de setembre. Presentació de Primavera («OCEC») a la Setmana del Llibre en Català
amb
Anna
Maluquer
i
M.
Àngels
Verdaguer
(https://www.verdaguer.cat/programa/agenda/primavera-de-verdaguer-a-lasetmana/232).

•

26 de setembre. Matinal al parc de la Font Trobada. Espectacle Històries de flors i
d’olors i el taller participatiu «Saquets de plantes remeieres».

•

9 d’octubre. Participació a les Jornades Europees del Patrimoni amb una ruta literària
oberta a tothom.

•

16-17 d’octubre. Estand de Verdaguer Edicions a la Fira del Llibre de l’Escala.

•

16 d’octubre. Neus Borrell canta Verdaguer en el marc de la Fira del Llibre de l’Escala.

•

24 d’octubre. Ruta literària «Coneguem Folgueroles: els poetes Jacint Verdaguer i
Anna Dodas».

•

10 de novembre. Inauguració de l’exposició «Dimonis», de Cabosanroque, a l’església
de la Pietat de Vic.

•

Del 10 de novembre al 9 de gener del 2022. Instal·lació de «Dimonis» a Vic,
coorganitzat per la Fundació Jacint Verdaguer, el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vic (Vicpuntzero).

•

Del 10 al 13 de novembre. Celebració del Col·loqui Internacional Verdaguer.

•

13 de novembre. Organització de la darrera jornada del Col·loqui Internacional
Verdaguer a Folgueroles (15 de novembre). Instal·lació del quadre de Jordi Cerdà
Homenatge a Böcklin i Verdaguer a la Casa Museu Verdaguer amb motiu del Col·loqui
Internacional Verdaguer.
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•

18 de novembre. Celebració del festival Híbrida a Folgueroles en col·laboració amb
l’AELC.

•

9 de desembre. Enric Casasses i Cabosanroque conversen sobre «Dimonis» a la
llibreria Muntanya de Llibres de Vic.

•

28 de desembre. Estrena del documental Ricard Torrents. Memòria viva al 9TV.

Programa d’actes de la Festa Verdaguer
En aquest capítol es recull el programa de la Festa Verdaguer, festival que, per la seva
singularitat, agrupa activitats de caràcter temàtic en el període que va entre el 14 de maig i el
10 de juny.

•

14 de maig. 19h
o

•

•

•

Acte d’obertura. Primavera, de Jacint Verdaguer. Presentació del llibre i
espectacle amb M. Àngels Verdaguer, una de les curadores de l’obra, i
Francesc Codina, revisor del volum i patró de la Fundació Jacint Verdaguer.
Interpretació d’un fragment de l’espectacle La Pomerola, a càrrec d’Anna
Maluquer (veu) i Natàlia Arroyo (clarinet).

15 de maig.
o

10 h. Centre Cultural. Plenari de la Societat Verdaguer. Emissió en directe per
privat (només socis) a través del canal YouTube de la Fundació.

o

12:30 h. Jardins de Can Dachs. Conferència i concert. «Història i modernitat
dels Idil·lis i cants místics, de Jacint Verdaguer», amb Josep Camps i Arbós,
curador de l’obra, i poemes musicats amb Duduet (Juli Piris i Rosa Pujol).
Tancament de l’acte amb el Cor d’Homes de Folgueroles sota la direcció de
Sebastià Bardolet.

o

Centre Cultural. Espectacle ADN a Anna Dodas de Contra les Cordes, amb
Gemma Tona (veu) i Míriam Franch (piano).

16 de maig. 10-14 h. Plaça Verdaguer. Folgueroles homenatja el poeta.
o

XVI Mercat del Llibre Vell de Poesia. Tapís floral al Pedró. Exposició de l’arbre
de maig a la sala de plens de l’Ajuntament.

o

11 h. Església de Santa Maria. Missa en record del poeta i capellà a càrrec de
Mn. Pere Oliva.

o

12 h. Jardins de Can Dachs. Ballets i danses tradicionals de Folgueroles.

o

13 h. Parlament d’homenatge a Verdaguer a càrrec del MH President Quim
Torra i Pla.

16 de maig. 18 h. Jardins de Can Dachs. Concert Verdaguer, 175 anys, a càrrec de
CordHomes d’Osona sota la direcció de Pere-Mateu Xiberta. Amb poemes de Jacint
Verdaguer i la participació de M. Carme Bernal (selecció de textos i guió), Blanca Llum
Vidal (rapsòdia) i Núria Serrat (piano).
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•

18 de maig. 18 h. Museu Episcopal de Vic (MEV). Celebració del Dia Internacional dels
Museus amb una col·laboració MEV-FJV: lectura poètica a «Bres d’amor. Versos al
bressol», amb l’actriu Montse Vellvehí.

•

20 de maig. 19 h. Centre Cultural. Taula rodona «Verdaguer colossal. La trilogia
verdagueriana Valls-Carol: novel·la, cronologia, bibliografia», amb Àlvar Valls, Roser
Carol, M. Carme Bernal i Joan Vilamala. En directe pel canal YouTube de la Fundació
Jacint Verdaguer.

•

22 de maig. 17 h. Pla de la Damunt. Recital i jam session: «Flors del Desvari», amb la
poesia de Laia Carbonell, Esteve Plantada, Sònia Moya i Oriol Sauleda, i la música
d’Adrià Ballús, Arnau Musach i Roger Sena.

•

23 de maig. 12 h. Jardins de Can Dachs. Espectacle infantil Llegendes de bèsties i
valentes, amb Cacauet Teatre.

•

28 de maig. 19 h. Casa Museu Verdaguer. Recital «Els vespres malgastats», amb Víctor
Sunyol i Núria Busquet.
o

17:30 h. Vernets de Ca la Marta (Vilanova de Sau). Espectacle Bugada de
contes, amb Caro von Arend i la col·laboració de l’Espai Natural de les
Guilleries - Savassona.

•

29 de maig. 12 h. Plaça Verdaguer. Ruta literària «Verdaguer i la música», amb
Francesc Cortès, musicòleg.

•

30 de maig. 11:30 h. Font del Desmai. Lectura teatralitzada «El Bé i el Mal» i «Déu i el
Diable», amb Jordi Arquès, Mercè Estrada, Pep Simon, Margarida Tió, Jordi Casadevall,
Toni Tió i Erola Masqué. Amb la direcció de Pere Tió i Pep Paré i l’organització del
Patronat d’Estudis Osonencs.

1. CASA MUSEU VERDAGUER
Fons i documentació
Finalitza el procés de documentació del Fons Madrenas amb 948 volums documentats, que
corresponen a 612 exemplars. Tota la informació està disponible a la xarxa, a la biblioteca en
línia de la Casa Museu Verdaguer.
Així mateix, segueix creixent el fons a partir de donacions:
•

16 de maig. Es fa adquisició de dues cartes originals de Verdaguer al Mercat del Llibre
Vell de Poesia. En fase d’estudi.

•

1 de juny. El professor Salvador Cardús fa donació d’una tria de llibre i revistes sobre
Verdaguer del fons del seu oncle, Mn. Josep Cardús. Se l’assessora en la gestió del fons
restant.

•

15 de juny. El col·leccionista Pere Julià Colomina fa donació d’un exemplar del
número 1727 de la publicació «La Campana de Gràcia» (21 de juny del 1902), amb la
portada dedicada a l’enterrament de Verdaguer.

•

Agost. Manuel Jorba fa donació del Fons Matí Masachs a la Fundació. Es desconeix el
contingut exacte del fons; per aquest motiu la donació queda condicionada a un
inventari i valoració prèvia. Amb un total de 29 caixes dipositades a Folgueroles, la
Casa Museu fa un inventari sumari del fons. Se n’avalua el resultat i s’accepten 180
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exemplars d’interès per a la institució. Els 700 volums restants, sobretot de literatura
catalana del segle XX, es lliuren al fons de la Biblioteca de Folgueroles.
•

12 d’octubre. Albert Solà Gironès, particular, fa donació de dotze exemplars de «La
Il·lustració Catalana» del 1914.

•

14 d’octubre. Maria Amàlia Valls, veïna de Sant Julià, fa donació dels set volums de les
Obres complertes (1905–1908), amb enquadernació en cartoné amb folre de tela i
medalló.

•

27 de novembre. Se signa l’acord de donació del Fons Amils, promotor del bitllet de
500 pessetes, ara propietat d’Agustí Dalmau.

Museografia
Es reprèn la reobertura dels espais restringits amb motiu de la COVID-19 en aplicació del Pla de
contingència 2020.
Es fa la digitalització 360º de la Casa Museu Verdaguer, que es publica l’abril 2021 sota el títol
«Ruta virtual a la Casa Museu» (https://my.matterport.com/show/?m=HzyovBCbLxL).

Conservació i restauració
Es fa un manteniment periòdic de l’edifici de la Casa Museu i s’apliquen millores en la
seguretat (en aplicació de la nova normativa d’equips de vigilància), en els quadres de llum (se
supera la revisió periòdica del sistema de baixa tensió obligatòria després d’aplicar algunes
mesures correctores), en la pintura del lavabo i en l’enjardinament.

Recerca
Es manté en actiu el II Premi Verdaguer de Recerca (2020-2022), adjudicat a Arnau Vives Piñas.
El guardonat rep la segona part del premi en compliment al treball de recerca que
desenvolupa sobre el llibre Excursions i viatges, de Jacint Verdaguer.
Es col·labora amb la Càtedra Verdaguer i la Societat Verdaguer en els àmbits de publicacions i
d’assessorament en projectes específics.
Es treballa en la coorganització del Col·loqui Internacional Verdaguer del 2021 des del grup
organitzador, format per Jordina Boix (Fundació Jacint Verdaguer), Daniel Casals (Societat
Catalana de Llengua i Literatura), Francesc Codina (Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya), Francesc Cortès (Universitat Autònoma de Barcelona), Josep M.
Domingo (Universitat de Barcelona), Enric Gallén (Universitat Pompeu Fabra), Manuel
Llanas (Societat Catalana de Llengua i Literatura), Ramon Pinyol (Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya), Joan Safont (Universitat de Girona / Ateneu Barcelonès),
Teresa M. Sala (Universitat de Barcelona), Magí Sunyer (Universitat Rovira i Virgili) i M. Àngels
Verdaguer (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya). Vegeu-ne l’apartat específic.
Es promou la recerca a partir de les peces del fons i la divulgació a partir de la publicació
d’articles.

7

Educació
Es treballa en la recuperació dels grups escolars, que han deixat de venir a la Casa Museu amb
motiu de la pandèmia, i es teixeixen col·laboracions amb entitats noves, com el CPNL d’Osona i
els centres educatius.
•

Es col·labora amb el Museu del Ter en la campanya «Osona, patrimoni al servei de
l’educació» amb l’enregistrament d’un clip de promoció publicat a la xarxa
(https://www.youtube.com/watch?v=YTFKS53a3WU).

•

Es
renova
la
participació
al
programa
Argonautes
(https://www.verdaguer.cat/programa/noticies/la-casa-museu-verdaguer-es-un-delsmuseus-del-programa-argonautes/380).

•

S’inclouen les activitats educatives de la Casa Museu a Activitum, portal d’activitats
educatives de Catalunya (https://activitum.cat/).

•

S’envia el butlletí als centres educatius per reprendre l’activitat de visites guiades en
coordinació amb l’empresa presentadora del servei (Òptim Comunicació).

•

Es programa el calendari de visites dels alumnes de l’Institut-Escola Mn. Cinto durant
la Festa Verdaguer, a més del desplegament del projecte educatiu anual.

•

Es coorganitza la plantada d’arbres en col·laboració amb l’Institut-Escola Mn. Cinto,
l’Ajuntament de Folgueroles i l’Espai Natural.

•

Es programen activitats a l’entorn de la Casa Museu i La Pomerola / Primavera amb
tots els cicles de l’Institut-Escola Mn. Cinto amb motiu de la Festa Verdaguer: visites a
la Casa Museu amb el curs de primer i segon; sessió de contes amb Caro von Arend
amb P3, P4 i P5; la ruta «Verdaguer, entre un dolmen i un altar»; visita al Pi de les Tres
Branques; participació en l’arbre de maig, i recitació de La Pomerola en el taller de rap,
amb Pau Llonch. Les activitats acaben amb l’exposició al centre.

•

Es dona suport i es fa un seguiment del projecte «Brins de poesia» de l’escola Petit
Plançó d’Olot, que exposen els treballs al Museu de la Garrotxa.

•

La Fundació Jacint Verdaguer i el CPNL d’Osona amplien la seva col·laboració. El pati
exterior de la Casa Museu Verdaguer, l’eixida, s’ofereix durant els mesos de juliol i
agost com un nou espai de trobada per als voluntaris lingüístics d’Osona. S’organitza
una visita gratuïta a la Casa Museu.

Turisme
Es treballa en l’estratègia turística conjunta amb l’Ajuntament de Folgueroles, es fan millores
en la senyalització dels llocs relacionats amb Verdaguer a Folgueroles i es busquen noves
fórmules per intensificar el compromís mediambiental del museu:
•

S’obté la renovació del segell Biosphere, certificat de qualitat mediambiental, i el
certificat Safe Travel, de reconeixement internacional al turisme segur en temps de la
COVID-19.

•

S’obté el segell Espai de Cultura Responsable de la Generalitat de Catalunya.

•

Es publica el butlletí de maig d’Osona Turisme dedicat a Folgueroles a proposta de la
Casa Museu Verdaguer.
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•

S’estrena la ruta literària «Madrones i llitons. Llegendes de vora l’aigua» en
col·laboració amb l’Espai Natural de les Guilleries - Savassona.

•

Es fa la geolocalització sobre Google Maps de les rutes «Verdaguer i la música»,
«Verdaguer a Folgueroles» i «Sant Jordi de Puigseslloses - Font del Desmai».

•

Es programa el cicle de rutes literàries d’estiu: «Verdaguer, entre un dolmen i un
altar» (16 i 17 de juliol, 9:30 h); «Resplendors de l’alba. Ruta geològica amb la poesia
de Jacint Verdaguer» (25 de juliol, 10 h), a càrrec de la Casa Museu Verdaguer i
Geòleg.cat; «Madrones i llitons. Llegendes de vora l’aigua» (1 d’agost, 9 h), i «Ruta
Verdaguer per a docents» (5 d’agost, 10 h).

•

Es treballa en dues propostes d’ecoturisme en col·laboració amb les agències privades
Viatges Alemany i Ecoturistes (Estel Font i Cristian Altarriba):
o

Guilleries-Collsacabra, que inclou el pas per la Casa Museu Verdaguer.

o

Canigó (muntanya, Conflent i Vallespir), que té com a eix Verdaguer.

•

Es fa la renovació de la senyalització dels llocs relacionats amb Verdaguer de
Folgueroles. Es dissenyen i es col·loquen deu plaques noves en els suports existents de
metall i es creen dos nous punts de la ruta: Ca l’Escultor i la casa natal d’Anna Dodas.

•

Es participa en l’elaboració del Pla de planificació i gestió turística de Folgueroles,
promogut per l’Ajuntament amb el suport de la Diputació.

Exposicions
Es promou la itinerància de l’exposició «Verdaguer segrestat», que s’instal·la a la UVicUCC (Torre dels Frares) del 6 al 29 d’abril.
Amb el suport de la Fundació, el projecte expositiu i instal·latiu «Dimonis. Ex-orcismes i inorcismes de Verdaguer», creat per Cabosanroque (Laia Torrents Carulla i Roger Aixut
Sampietro), inicia un període d’itinerància per sales d’arts visuals de Catalunya, ja que ha estat
un dels projectes seleccionats dins el programa d’exposicions itinerants del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. El primer espai del programa d’itinerància és Vic, on ha
estat acollit a la nau central de l’església de la Pietat (Vicpuntzero) en el marc de l’XI Col·loqui
Internacional Verdaguer (vegeu més detalls del projecte a l’apartat «Produccions artístiques»).

XI Col·loqui Internacional Verdaguer
L’onze de novembre s’inaugura a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans l’XI Col·loqui
Internacional Verdaguer, titulat «Verdaguer: apropiacions i presències», el qual continua
l’endemà a la Universitat de Vic, a la Sala Segimon Serrallonga, per acabar el tercer dia a la
nova sala mirador del Centre Cultural de Folgueroles. Durant els tres dies el col·loqui va tractar
de com s’ha apropiat, recuperat, llegit i rellegit Verdaguer al llarg dels segles a través de l’art,
la música, els estudis, la crítica, la novel·la, la traducció o el marxandatge.
Entre els ponents va destacar la participació de l’eslovè Marijan Dović, professor associat i
investigador sènior al ZRC SAZU (Institut de Literatura i Estudis Literaris Eslovens) de Ljubljana.
Dović, juntament amb J. K. Helgason, és autor de National Poets, Cultural Saints: Canonization
and Commemorative Cults of Writers in Europe (Brill, 2017), en què explora les maneres en què
determinats artistes, escriptors i poetes d’Europa han esdevingut figures destacades de la
memòria cultural, emulant el paper simbòlic que anteriorment tenien els governants d’Estat i
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els sants religiosos. El llibre, a més, presenta un model analític de canonització útil per a futurs
estudis sobre la santedat cultural i obre perspectives per a la comprensió dels moviments
nacionals. A la xerrada, Dović va introduir els conceptes de poetes nacionals i sants culturals, i
va explicar aquest model (comparatiu) per a l’estudi de la seva canonització. Es va basar en
nombrosos casos de diferents cultures europees, incloent-hi Jacint Verdaguer, que en molts
aspectes representa un cas típic de poeta nacional canonitzat com a sant cultural. Dović ha
estat guardonat amb el Premi ESCL a l’excel·lència per la investigació col·laborativa d’aquest
2021 amb el llibre Great Immortality: Studies on European Cultural Sainthood (coeditat amb
J. K. Helgason), volum que té a la coberta una imatge de Jacint Verdaguer.
També van ser destacables les aportacions del ponent alemany Roger Friedlein, professor i
investigador de la Ruhr - Universität Bochum. Especialista en estudis medievals amb una tesi
sobre el diàleg literari a l‘obra de Ramon Llull, per a l’habilitació de càtedra va treballar sobre
l’escenificació de la cosmografia a la literatura èpica renaixentista a França, Espanya i
Portugal (2009). Especialista en èpica, doncs, amb «L’autoreflexivitat a l’èpica verdagueriana:
cant individual i cant coral a L’Atlàntida i Canigó» va tractar les divergències o paral·lelismes
del model èpic clàssic i romàntic. Des de la Universitat de Bochum, Friedlein manté i
promociona els estudis sobre la literatura catalana del segle XIX i, en particular, de Jacint
Verdaguer. N’és una mostra el fet que al col·loqui hi participés Isabella Turek, doctoranda
d’aquesta universitat.
L’XI Col·loqui Internacional Verdaguer va comptar amb la presència de creadors, escriptors i
artistes diversos que han recuperat i rellegit Verdaguer des de les seves disciplines: Neus
Borrell (cantant), Miquel Joan (guitarra) i Albert Gusi (artista visual) a la inauguració; Àlvar Valls
(autor de la novel·la Entre l’infern i la glòria) i Roser Carol (com a documentalista de
Verdaguer) van protagonitzar un diàleg conduït per Francesc Codina; Albert Naudín (productor
de la pel·lícula Maleïda 1882), Pep Paré (dramaturg), Lluís Soler (actor) i Laia Torrents (artista
sonora) van protagonitzar una taula rodona, moderada per Carme Torrents.
Per acabar, cal subratllar, també, la participació de dos ponents de la Universitat de Vic, Ricard
Giramé i Ronald Puppo, el primer dels quals va descobrir la marca Verdaguer i les empremtes
de la seva figura i obra en el marxandatge, i el segon, com a traductor de Verdaguer i Maragall,
va parlar de les solucions que va adoptar en la tasca de traslladar aquests clàssics catalans a
l’anglès.
A la cloenda de Folgueroles —a la qual assistí el rector de la Universitat de Vic, Josep Eladi
Baños—, després de la conferència sobre la recuperació dels estudis verdaguerians a càrrec de
Ramon Pinyol, hi hagué la projecció del documental Ricard Torrents. Memòria viva. La
literatura i el descobriment de la pàtria mítica (Fundació Jacint Verdaguer), un moment de
reconeixement al qui ha estat el primer president de la Societat Verdaguer i un dels
verdagueristes de més relleu dins el panorama dels estudis dedicats al poeta.
Els més de cinquanta assistents i participants en l’XI Col·loqui Internacional Verdaguer, doncs,
van poder comprovar, a partir de les intervencions de ponents i comunicants, que Verdaguer
és un clàssic que ha reclamat l’atenció al llarg del temps i que la continua reclamant encara en
ple segle XXI.
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Projectes innovadors
«Tal dia com avui en la vida de Jacint Verdaguer»
El dia 21 de maig començava el projecte «Tal dia com avui en la vida de Jacint Verdaguer» a les
xarxes socials, una idea de l’escriptor Àlvar Valls i de la filòloga Roser Carol que es publica amb
el suport de la Fundació Jacint Verdaguer amb un recorregut previst de 365 dies.
L’aparició d’un perfil de Twitter i d’un blog amb continguts diaris sobre la vida i l’obra de Jacint
Verdaguer són només la punta de l’iceberg d’un treball colossal dels dos autors, que es
resumeix en la construcció de la bibliografia i de la cronologia de Jacint Verdaguer.
El projecte d’aquesta divulgació oberta s’explica en detall en la taula rodona «Verdaguer
colossal. Una trilogia verdagueriana Valls-Carol: novel·la, cronologia, bibliografia», celebrada a
Folgueroles el dia 20 de maig en el marc de la Festa Verdaguer 2021.
El perfil que publica el tuit diari és @taldiacomavuijv, on es poden recuperar tots els
continguts ampliats al blog (www.taldiacomavuienlavidadejacintverdaguer.cat).

Verdaguer al Grand Tour 2021
El 21 de juliol de 1882 Jacint Verdaguer s’aturava en una clariana rocosa, entre Es Bòrdes i
l’Artiga de Lin, per dibuixar un croquis dels cims i la vall que veia vers el sud. El 30 d’agost del
2021, aquest punt conegut com a Arròca de Sèrra és un lloc de pas i de parada del Grand Tour,
una experiència artística que es defineix com una invitació al viatge i a l’experiència del camí
com a pràctica de creació col·lectiva.
Amb motiu d’aquest encontre, la Fundació Jacint Verdaguer i el Centre de Creació
Contemporània Nau Côclea, organitzadora del Grand Tour, col·laboren per fer visible
l’experiència pirinenca de Verdaguer i fer-la créixer a partir dels participants d’aquesta
trobada, artistes de diverses disciplines. Els caminants compten amb un llibret a cura de la
Casa Museu Verdaguer, editat per a l’ocasió, on es recullen textos, detalls de l’ascensió i el
croquis de Verdaguer. Així mateix, compten amb l’acompanyament de Bernat Gasull, escriptor
i excursionista expert en les travesses de Verdaguer i autor de Maleïda. L’aventura de Jacint
Verdaguer a l’Aneto (Verdaguer Edicions, 2015), en què en relata els detalls.
Grand Tour es va realitzar per setena vegada del 10 al 31 d’agost del 2021 i va recórrer des del
poble de Farrera, al Pallars Sobirà, fins a Bausen, a la Vall d’Aran.
El 30 d’agost, en el tram d’Arròca de Sèrra, la genialitat de Verdaguer i el coneixement de
Bernat Gasull acompanyen els artistes i visitants en aquest camí i celebració.

Campanya «Donants de veu»
La Fundació Jacint Verdaguer s’adhereix a la campanya «Donants de veu», una iniciativa
lectora promoguda per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb la col·laboració d’Espais
Escrits, Òmnium Cultural i Amical Wikimedia.
La campanya, que s’inicia per Sant Jordi, convida les persones que ho vulguin a enregistrar
audiolectures dels clàssics catalans amb l’objectiu d’arribar a enregistrar i pujar en cent dies
cent audiolectures a les principals plataformes mundials d’audiollibres lliures (com Librivox).
La campanya compta amb un web, Donants de Veu, amb recursos lectors, en què les persones
interessades només han de triar l’obra d’un autor català o d’una autora catalana que hagi mort
com a mínim fa vuitanta anys (a partir del 1940), enregistrar-se mentre la llegeixen i publicar el
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fitxer d’àudio a les plataformes obertes perquè tothom pugui escoltar-les i gaudir-ne. Entre
aquests autors hi ha disponibles totes les obres de Jacint Verdaguer. Per donar suport a les
recomanacions i a la tria d’obres sobre Verdaguer, les persones que ho volguessin també es
podien posar en contacte amb la Fundació a través de comunicacio@verdaguer.cat.
El projecte, que s’impulsa des de la UOC amb una àmplia representació de la societat civil, és
una iniciativa d’impuls a l’audiollibre, a la creació d’audiolectors i a l’acció conjunta en favor de
la llengua, que, a més a més, promou la presència de continguts audiovisuals en català a
internet.

Cicle de poemes comentats «Verdaguer - Martí i Pol»
La Fundació Miquel Martí i Pol i la Fundació Jacint Verdaguer inicien el dia 28 de setembre el
II Cicle de Poemes Comentats, un projecte digital compartit que té per objectiu donar a
conèixer el valor simbòlic dels dos autors, generar continguts al servei de l’educació i aportar
una lectura dels textos des del punt de vista dels creadors contemporanis. Quatre poetes
donen a conèixer vies d’entrada als universos literaris de Verdaguer i Martí i Pol a partir de la
tria lliure d’un poema.
El II Cicle de Poemes Comentats està format per quatre vídeos que es van donar a conèixer del
28 de setembre al 7 d’octubre amb l’ordre següent:
•

Dimarts, 28 de setembre. «Què és la poesia?», a càrrec de M. Antònia Massanet.

•

Dijous, 30 de setembre. «Aquesta espera d’ara té la força de l’aigua…», a càrrec de
Glòria Coll Domingo.

•

Dimarts, 5 d’octubre. «Sum vermis», a càrrec d’Oriol Sauleda.

•

Dijous, 7 d’octubre. «V [cinquè sentit]», a càrrec de Núria Armengol.

En la primera edició del Cicle de Poemes Comentats del 2020, es va comptar amb la
participació de les poetes Laura López Granell, Raquel Santanera, Maria Sevilla i Maria Callís
Cabrera. Obria el cicle un primer vídeo del Dr. Francesc Codina, que va presentar, amb to
didàctic i divulgatiu, Jacint Verdaguer i Miquel Martí i Pol com a dos poetes que poden
merèixer amb tota justícia el qualificatiu o títol de poetes nacionals de Catalunya. Aquests
materials es poden recuperar als canals de YouTube de les dues fundacions sota l’etiqueta
«Poemes comentats».
Juntament amb el visionat del vídeo a YouTube, els lectors podran descarregar-se el text dels
poemes a les pàgines web de la Fundació Jacint Verdaguer (verdaguer.cat) i de la Fundació
Miquel Martí i Pol (miquelmartiipol.cat) i, així, complementar els comentaris del cicle.

Híbrida a Folgueroles
La Casa Museu Verdaguer de Folgueroles va acollir el 18 de novembre Híbrida, una proposta
de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana que, en paraules de Sebastià Portell i Anna
Pantinat, «traça espais liminars de poesia». A Folgueroles un taller creatiu i una taula rodona
van posar en relació la poesia i les arts plàstiques.
Davant del quadre Homenatge a Böcklin i Verdaguer, de Jordi Cerdà, exposat temporalment a
la Casa Museu amb motiu de l’XI Col·loqui Internacional Verdaguer, Adrián Salcedo va implicar
els participants en la creació de poemes visuals a partir de recursos digitals. Seguidament, es
va omplir la sala de la planta baixa per seguir la taula rodona amb la poeta Raquel Santanera al
capdavant, que, en el paper de moderadora o provocadora, va donar pas als convidats: la
historiadora de l’art Carme Torrents i els artistes plàstics Ferran Garcia i David Ymbernon.
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Entre moltes idees, van descriure a partir dels seus casos de creació com les imatges han estat
el punt d’arribada a la literatura i com l’obra d’altres artistes de la literatura —i concretament
la de Verdaguer— ha estat el punt de partida per desplegar altres arts. «Els límits es toquen» i
sovint, com refermava Ferran Garcia, «no hi ha cap separació».
Híbrida a Folgueroles és una col·laboració entre l’AELC i la Fundació Jacint Verdaguer.

Projecte educatiu «Dir el vers»
«Dir el vers» és un taller de lectura de poemes en veu alta per a escoles i instituts. Aquesta
proposta de la Fundació Jacint Verdaguer té l’objectiu de fomentar la lectura dels clàssics i,
concretament, de la poesia de Jacint Verdaguer. Volem que per als infants i joves suposi una
descoberta de la riquesa literària i lingüística a través de l’expressió oral i la musicalitat de la
llengua.
El taller acaba amb l’enregistrament en àudio del treball fet, la qual cosa implica els centres,
que participen en la generació de continguts sonors per a l’esfera digital i en la difusió del
patrimoni literari català. El treball amb l’oralitat i la llengua és una constant de la Casa Museu
Verdaguer: promou la formació a escoles, rutes literàries, col·laboracions en formació d’adults,
tallers sobre la musicalitat de la llengua…
És per això que el fet sonor i la llengua —el valor d’allò que es diu i de com es diu— guanyen
un interès especial en tots els seus formats, també en el digital, on la Fundació Jacint
Verdaguer té una presència consolidada.

2. VERDAGUER EDICIONS
Verdaguer Edicions és el segell editorial de la Fundació Jacint Verdaguer i el projecte estratègic
per a la publicació, investigació i difusió de l’obra del poeta i per a la promoció de la seva
lectura entre públics especialitzats i no especialitzats. Amb Verdaguer Edicions es posa a
l’abast de totes les llibreries de Catalunya, el País Valencià i les Illes l’obra de Verdaguer en
edició crítica —«Obra Completa en Edició Crítica» («OCEC»)— i divulgativa (en aquest cas, de
la mà d’autors contemporanis amb la col·lecció «Univers»). La distribuïdora és Nus de Llibres,
amb magatzem a Midac (Sabadell). La seu i els magatzems de Verdaguer Edicions són a
Folgueroles gràcies al suport de l’Ajuntament del poble.
L’activitat editorial i de foment de la lectura ha comportat les actuacions següents:
•

La presentació d’Idil·lis i cants místics («OCEC»), a cura de Josep Camps.

•

La presentació de Primavera («OCEC»), a cura de M. Àngels Verdaguer, Ricard Torrents
i Ramon Pinyol.

•

La celebració de reunions periòdiques de seguiment amb el Comitè Editorial, integrat
pels especialistes Ramon Pinyol, Ricard Torrents, Francesc Codina, M. Àngels
Verdaguer i Josep M. Domingo.

•

La revisió dels protocols del curador de l’edició crítica.

•

L’assistència a dues fires de llibres per a la promoció de la venda directa i la divulgació
de l’autor entre el públic assistent: la Setmana del Llibre en Català (del 10 al 19 de
setembre) i l’Escala - Vila del Llibre (16 i 17 d’octubre).

•

La revisió dels acords de col·laboració amb el distribuïdor, Nus de llibres.
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•

La realització de tasques de recerca donant suport als curadors: s’inicia, en
col·laboració amb Pep Vila i Núria Camps, una campanya de cartes per localitzar el
desaparegut Fons Pepratx a la Catalunya Nord.

•

La gestió dels estocs i de les peticions dels llibres a la venda:
o

Col·lecció «OCEC»
1. Verdaguer, J. 1997. Montserrat. Llegenda de Montserrat. A cura de Maur M.
Boix.
2. Verdaguer, J. 2002. Pàtria. A cura de Ramon Pinyol.
3. Verdaguer, J. 2004. Montserrat. Llegendari, cançons, odes. A cura de Maur M.
Boix i de Ramon Pinyol.
4. Verdaguer, J. 2006 Barcelona. A cura de Francesc Codina.
5. Verdaguer, J. 2013. La Pomerola. Primavera. A cura de Ricard Torrents i
M. Àngels Verdaguer.
6. Verdaguer, J. 2015. Càntics. A cura de Joan Requesens i Francesc Cortès.
7. Verdaguer, J. 2016. Flors del Calvari. A cura de M. Àngels Verdaguer.
8. Verdaguer, J. 2017. Al Cel. A cura de Pere Tió.
9. Verdaguer, J. 2019. Roser de tot l’any. A cura de M. Carme Bernal.
10. Verdaguer, J. 2020. Aires del Montseny. A cura de Llorenç Soldevila.

o

Col·lecció «Univers»
1. Torrents, R. 2014. Pàtries.
2. Casasses, E. 2014. Dimonis.
3. Gasull, B. 2015. Maleïda.
4. Soler, L. 2017. OIR. Canigó.

•

El llançament editorial d’un llibre publicat el desembre del 2020 que, a causa de la
pandèmia, no es va promocionar:
o

•

Verdaguer, J. 2020. Idil·lis i cants místics. A cura de Josep Camps.

El seguiment i suport de recerca als curadors per a les edicions futures:

o

Verdaguer, J. Dietari d’un pelegrí a Terra Santa. A cura de Josep M. Sucarrats.

o

Verdaguer, J. Brins d’espígol. A cura de M. Carme Bernal i Carme Rubio.

o

Verdaguer, J. Santa Eulària. A cura de Francesc Codina.

o

Verdaguer, J. Prosa dispersa I. Discursos, pròlegs i articles crítics. A cura de Manuel
Jorba.

o

Verdaguer, J. Canigó. A cura de Joan Santanach.

o

Verdaguer, J. Prosa dispersa II. Proses periodístiques. A cura de Manuel Llanas.
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o

Verdaguer, J. Poesia dispersa. A cura de Ramon Pinyol.

o

Verdaguer, J. Perles del llibre d’Amic e Amat. A cura de Joan Santanach.

o

Verdaguer, J. Cartes. A cura de M. Àngels Verdaguer.

o

Verdaguer, J. Caritat. A cura de Ramon Pinyol.

o

Verdaguer, J. Excursions i viatges. A cura d’Arnau Vives.

o

Tió, P. Pobresa.

Per al reforç en l’àmbit educatiu amb motiu de les noves publicacions, es programen activitats
a l’entorn de la Casa Museu i del llibre Primavera amb els alumnes de l’Institut-Escola
Mn. Cinto de Folgueroles. Durant el maig del 2021, es fan visites a la Casa Museu amb els
cursos de primer i segon, a més d’una sessió de contes amb la rondallaire Caro von Arend amb
P3, P4 i P5. D’altra banda, es porta a terme la ruta «Verdaguer, entre un dolmen i un altar», la
visita al Pi de les Tres Branques amb el cicle mitjà i la recitació de Primavera en el taller de rap
«Rapejant Verdaguer», amb Pau Llonch. El projecte finalitza amb una exposició fotogràfica i de
treballs al centre educatiu.

3. PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES
En l’àmbit de les produccions, es treballa intensament en l’acollida del projectes «Dimonis», de
Cabosanroque, en la primera fase de guió i rodatge de Canigó 1883 i en la producció del
documental Ricard Torrents. Memòria viva.

«Dimonis», de Cabosanroque
El projecte expositiu i instal·latiu «Dimonis. Ex-orcismes i in-orcismes de Verdaguer», creat per
Cabosanroque (Laia Torrents Carulla i Roger Aixut Sampietro), és una proposta de la Fundació
Jacint Verdaguer per a l’XI Col·loqui Internacional Verdaguer. El punt de partida de la creació
de Cabosanroque és el llibre homònim Dimonis, d’Enric Casasses, publicat el 2014 per
Verdaguer Edicions, el segell editorial de la Fundació.
El «Dimonis» de Cabosanroque inicia un període d’itinerància per sales d’arts visuals de
Catalunya, ja que ha estat un dels projectes seleccionats dins el programa d’exposicions
itinerants del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Amb el suport de la
Fundació, el primer espai del programa d’itinerància ha estat l’església de la Pietat de
Vic (Vicpuntzero) en el marc de l’XI Col·loqui Internacional Verdaguer.
La mostra va ser inaugurada el dia 10 de novembre amb l’assistència de Francesc Xavier Roviró
(president de la Fundació Jacint Verdaguer), Toni Cabré (Departament de Cultura de la
Generalitat), Bet Piella (regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vic), Laia Torrents i Roger Aixut
(artistes), Josep Maria Riba (vicari de l’església de la Pietat) i M. Àngels Pinyana (Universitat de
Vic).
L’exposició s'ha pogut visitar fins al 9 de gener. Amb una durada de quaranta minuts, ha estat
oberta al públic els dijous i divendres a les cinc, sis i set de la tarda; els dissabtes a les sis, set i
vuit del vespre i els diumenges a les deu, onze i dotze del migdia, amb un aforament màxim de
vint persones per sessió.
Ha comptat amb més de quatre-cents visitants i la Fundació Jacint Verdaguer, en col·laboració
amb Vicpuntzero i els artistes, ha portat a terme activitats a l’entorn de la mostra.
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Web educatiu dimonisverdaguer.cat. Una de les prioritats de la mostra per a la Casa Museu
era apropar a les generacions més joves aquest llenguatge artístic i també la reflexió a l’entorn
de l’autor. És per això que, amb el suport de Vicpuntzero, es va establir contacte amb l’àrea
educativa de l’Ajuntament de Vic per promoure l’exposició en els seus butlletins periòdics
entre els centres educatius. Així mateix, es va posar a disposició del professorat un nou web
amb continguts adaptats (https://dimonisverdaguer.cabosanroque.com/) sota el domini
dimonisverdaguer.cat.

Canigó 1883. La pel·lícula
«Verdaguer Pirineus» és un projecte de cinema català de la productora Filmexplora en
col·laboració amb la Fundació Jacint Verdaguer que vol donar a conèixer les excursions i
ascensions que va realitzar el poeta pel Pirineu durant els estius del 1882 i 1883, i que són la
gènesi del gran poema èpic Canigó.
El projecte, que va començar l’any 2016, ja ha fet part del seu camí explicant la primera gran
travessa del 1882 amb la pel·lícula Maleïda 1882. Ara es vol explicar la segona part de
l’aventura, realitzada l’estiu del 1883, mitjançant un segon i darrer film: Canigó 1883.
Un important treball d’investigació i recerca ha determinat l’elaboració del guió de Canigó
1883. Són rellevants els materials inèdits —com llistes, anotacions, croquis i dibuixos—
elaborats pel poeta, que acompanyen altres materials ja transcrits, com les llibretes de viatge,
l’epistolari, les fonts de tercers i, evidentment, el mateix poema Canigó.
Gràcies a la col·laboració de la Fundació Jacint Verdaguer i a la tasca d’assessorament històric i
documental de Bernat Gasull, Carme Torrents i Jordi Pasques, i d’altres experts i estudiosos del
patrimoni de Jacint Verdaguer, com Ricard Torrents, s’ha pogut reconstruir aquesta gran
aventura pirinaica. El resultat és un apassionant viatge d’investigació convertit en un film de
ficció basat en fets reals fidels als successos, paisatges i context.
D’aquesta manera, Canigó 1883 mostrarà com era aquell Pirineu de finals del segle XIX i la seva
gent just abans de les importants transformacions que canviarien per sempre més el tarannà
dels seus habitants.
A través del tractament audiovisual i la direcció d’art es convidarà l’espectador a fer un viatge
fins a l’època en què foren escrits els més de quatre mil versos de Canigó. Les imatges aèries
són una peça clau del projecte i tenen l’objectiu de mostrar la magnificència del Pirineu
descrita per Verdaguer.
El treball del 2021 s’ha centrat en la culminació del guió, la recerca de col·laboradors i la
preparació dels materials de difusió (teaser).

Documental Ricard torrents. Memòria viva
El documental Ricard Torrents. Memòria viva és una producció de la Fundació Jacint Verdaguer
sota la direcció de Carlota Casas i Toni Casassas que proposa un viatge de descoberta i
d’homenatge al pensament, l’obra i la trajectòria vital d’un dels intel·lectuals que més ha fet
per la cultura més enllà dels centres neuràlgics del país.
En un acte de generositat, Ricard Torrents consent a compartir una mirada retrospectiva sobre
l’obra, les decisions i els actes del passat que no només l’han portat a ser qui és, sinó que
també expliquen una part important del país i de la seva vida cultural.
El documental es presenta en un format de quatre peces audiovisuals d’entre deu i quinze
minuts enregistrades en espais com la Casa Museu Verdaguer, la Universitat de Vic i l’Institut
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d’Estudis Catalans. S’agrupen temàticament sota els títols «La literatura i el descobriment de la
pàtria mítica», «La llengua i el país», «L’acció pública i el compromís amb la cultura» i «La
creació intel·lectual».
La primera peça s’estrenava el 13 de novembre en el marc de l’XI Col·loqui Internacional
Verdaguer; la darrera, en l’acte d’homenatge a Folgueroles amb motiu del seu 85è aniversari.
En emissió pel 9TV entre el 28 de desembre i el 15 de gener del 2022, es poden recuperar en
línia
al
canal
de
Youtube
de
la
Fundació.
Vegeu-les
aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=XbTQOTaQS-w&t=21s.

Públic
Malgrat les severes restriccions del primer trimestre de l’any, la Casa Museu registra una
recuperació important de visitants presencials durant el 2021. A poc a poc es normalitzen els
horaris, dies i hores d’obertura, amb un total de 314 dies d’obertura i 1.324 hores d’atesa al
públic. A més dels 1.911 visitants de la Casa Museu, es registren un total de 1.670 usuaris de
les activitats pròpies programades, amb la qual cosa es té contacte directe amb més de 3.500
usuaris.
Mes

2019

2020

2021

gener

45

65

28

febrer

118

228

22

març

140

113

49

abril

404

0

194

maig

724

0

359

juny

217

43

122

juliol

70

81

83

agost

116

225

176

setembre

542

142

74

octubre

612

171

368

novembre

472

25

279

desembre

360

90

157

Total
presencial
museu

3.820

1.183

1.911

Pel que fa al web, el públic digital experimenta una pujada menys marcada respecte del 2020.
L’any es tanca amb més de 25.000 usuaris més i 73.000 pàgines vistes (un 5 % més que l’any
anterior).

Dades d’ús
•

Nombre de seguidors
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o

Facebook (seguidors): 1.170

o

Twitter (seguidors): 2.379

o

YouTube (subscriptors): 127

o

Instagram (seguidors): 909

•

Sessions de navegació a la pàgina web: 30.589

•

Usuaris que han entrat al web: 30.589

•

Nombre de pàgines visualitzades (nombre total de pàgines vistes dins el web): 73.823

•

Pàgines i sessió mitjana de pàgines del web per les quals han navegat els usuaris
durant cada sessió: 2,27

•

Durada mitjana de la sessió (temps mitjà d’estància de les sessions a la pàgina web):
119

•

Percentatge de rebot (tant per cent d’usuaris que han entrat a la pàgina web i han
sortit sense passar de la primera pàgina): 71,5 %

•

Hores de reproducció de vídeos al canal de YouTube: 477,3 (notablement superior a
les 117 del 2020)

4. RECURSOS HUMANS
Patrons
Al llarg del 2021 no hi ha hagut canvis en els integrants del patronat de la Fundació, que són
els següents:

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

Equip tècnic
L’equip tècnic està format per les persones següents:
•

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
El conjunt de professionals i proveïdors amb qui col·labora la Fundació són els següents:
•

Control Z Comunicació. Disseny gràfic.

•

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

•

Jordi Daví o Jordi Verdaguer, proveïdors web.

•

Impremta Daví. Impressió de materials.

•

AGPOGRAF. 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 Callís. Suport editorial.

•

Jordi Lon, gestor cultural.

•

Jordi Colom, guia i informador.

•

Xavier Serrano, locutor.

•

Dolors Rusiñol, mestra i directora de teatre.

•

Marc Güell, periodista.

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

Maria Callís Cabrera, poeta

•

Blanca Llum Vidal, poeta

•

Juli Piris, músic i compositor

•

Esteve Plantada, poeta

•

Maria Isern, poeta

•

Neus Borrell, cantant

•

Miquel Joan, guitarrista

•

CordHomes, cor sota la direcció de Pere-Mateu Xiberta

•

Sebastià Bardolet, músic i director

•

Montse Albàs, actriu

•

Àlvar Valls, escriptor

•

Daniel Palomeras, escriptor

•

Anna Maluquer, poeta

•

Natàlia Arroyo, clarinetista

•

Albert Naudín, director de cinema

•

Bernat Gasull, escriptor

•

Laia Carbonell, poeta

•

Montse Vellvehí, actriu

•

Lluís Soler, actor

•

Marta Esmerats, titellaire

•

Caro von Arend, rondallaire

•

Oriol Sauleda, poeta

•

M. Antònia Massanet, poeta

•

Pere Tió, verdaguerista i escriptor

•

M. Carme Bernal, verdaguerista i escriptora

•

Sònia Moya, poeta

•

Biel Barnils, poeta

•

Xevi Pujol, poeta

•

Núria Armengol, poeta

•

Jaume Coll Mariné, poeta

•

Gemma Tona, compositora
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ANNEX I. Notícies publicades al web verdaguer.cat
De l’1 de gener al 31 de desembre del 2021: 37 notícies

•

«Bon Nadal 2021» (14/12/2021)

•

«“Els nostres ‘Dimonis’, sense els de l’Enric, no existirien”», Laia Torrents (10/12/2021)

•

«Cloenda de l’Onzè Col·loqui internacional Verdaguer» (25/11/2021)

•

«Híbrida fa parada a la Casa Museu Verdaguer» (19/11/2021)

•

«L’exposició itinerant “Dimonis” de Cabonsanroque s’inaugura a l’església de la Pietat
de Vic» (10/11/2021)

•

«Estrena del documental Ricard Torrents. Memòria viva» (10/11/2021)

•

«S’estrena la ruta literària dedicada als poetes de Folgueroles: Verdaguer i Anna
Dodas» (26/10/2021)

•

«Verdaguer, ben present a l’Escala - Vila del Llibre» (19/10/2021)

•

«Neus Borrell canta Verdaguer» (13/10/2021)

•

«Verdaguer Edicions a la Vila del Llibre» (12/10/2021)

•

«Oriol Sauleda comenta “Sum vermis”» (05/10/2021)

•

«La Casa Museu Verdaguer és un dels museus del programa Argonautes»
(27/09/2021)

•

«“Dimonis” de Cabosanroque al Col·loqui Internacional Verdaguer» (25/09/2021)

•

«La Fundació Miquel Martí i Pol i la Fundació Jacint Verdaguer presenten el II Cicle de
Poemes Comentats» (21/09/2021)

•

«Cent dies del projecte “Tal dia com avui en la vida de Jacint Verdaguer”»
(30/08/2021)

•

«L’art de caminar i Verdaguer al Grand Tour 2021» (05/08/2021)

•

«Horaris d’estiu a la Casa Museu Verdaguer» (09/07/2021)

•

«L’eixida de la Casa Museu Verdaguer, nou espai de trobada per al Voluntariat per la
Llengua» (07/07/2021)

•

«Rutes d’estiu a la Casa Museu Verdaguer» (28/06/2021)

•

«Contacontes a la Casa Museu Verdaguer» (27/05/2021)

•

«La vida de Verdaguer entra a les xarxes amb el projecte “Tal dia com avui…”»
(21/05/2021)

•

«La Festa Verdaguer en imatges» (18/05/2021)

•

«Inscripcions obertes als actes de la Festa Verdaguer 2021» (08/05/2021)

•

«Es presenta la Festa Verdaguer 2021» (05/05/2021)

•

«La Casa Museu Verdaguer obre les portes a la virtualitat» (28/04/2021)

•

«Llibres, lectures i roses per Sant Jordi» (26/04/2021)
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•

«La Fundació Jacint Verdaguer s’adhereix a la campanya “Donants de veu”»
(22/04/2021)

•

«Sant Jordi 2021» (08/04/2021)

•

«Concurs a Instagram per Setmana Santa» (01/04/2021)

•

«La Casa Museu Verdaguer obté els segells Biosphere, Safe Travels i Espai de cultura
Responsable» (31/03/2021)

•

«S’emet per YouTube la primera presentació d’Idil·lis i cants místics» (31/03/2021)

•

«Es publica Idil·lis i cants místics, volum 15è de l’“OCEC”» (09/03/2021)

•

«Segona edició de Dimonis, d’Enric Casasses» (08/03/2021)

•

«Verdaguer, de Joan Margarit» (18/02/2021)

•

«Es publica l’informe sobre els dotze museus catalans que van incrementar visitants
l’estiu del 2020» (16/02/2021)

•

«Casa museu oberta: horaris del 2021» (12/01/2021)

•

«Empara Rosselló desplega una acció artística a la Casa Museu Verdaguer sobre
L’Atlàntida» (12/01/2021)
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ANNEX II.
II. Memòria de comunicació de la Festa Verdaguer

MEMÒRIA DE COMUNICACIÓ FESTA VERDAGUER
Fundació Jacint Verdaguer
maig-juny 2021

COMUNICACIÓ
Imatge gràfica
La Festa Verdaguer 2021 manté la línia gràfica iniciada el 2017 per l’estudi de disseny
gràfic de Vic Partee. La imatge del cartell és enguany la representació d’una branca de
pomera florida, com a metàfora de la primavera, fil conductor del poema llarg
Primavera, que s’ha presentat en edició revisada en aquesta Festa Verdaguer.
La imatge, creada a partir d’una maqueta real amb base de pasta de paper, parteix de la
deconstrucció d’un llibre de Jacint Verdaguer, Pàtria, dins les Obres Completes
publicades en edició popular el 1914, una col·lecció de la qual se’n van imprimir 15.000
exemplars i que es podia trobar a moltes cases catalanes.
Les cinc darreres imatges de la Festa Verdaguer, des del 2017, formen part d’una sèrie
a la qual aquest any posem punt i final, que han protagonitzat diferents elements
presents a l’obra del poeta. Una fulla de roure (2017), una ploma (2018), la lluna
(2019), un galleret (2020) i una branca de pomera florida (2021) han estat els
elements representats.

El cartell

Objectius i planificació
La prioritat en la comunicació d’aquesta edició de la Festa Verdaguer ha estat:
-

Incidir en la idea de la Festa Verdaguer com a festa popular i festival literari
d’homenatge al poeta, després de l’obligada parada de l’any passat per la
pandèmia.

-

Consolidar la idea de programa conjunt Barcelona-Folgueroles.
Situar la Festa Verdaguer en el mapa de festes populars dels països catalans.
Consolidar les xarxes socials de la Fundació Verdaguer i el seu canal de Youtube
com a canals de comunicació prioritaris durant la Festa.
Retransmetre per streaming els actes destacats de la Festa per arribar ampliarne la difusió.

-

Material gràfic
A continuació fem una relació dels materials editats i la seva distribució:
CARTELLERIA IMPRESA

-

Programa de mà. Es fa una impressió de 2.000 unitats (1.500 per Folgueroles
i 500 per Barcelona), que s’imprimeixen a la impremta Daví. (paper Bio Top de
100g).
1.000 unitats del programa de mà es distribueixen a Folgueroles per
embustiada. (Distribució: Areté).

-

Cartell genèric Festa Verdaguer A3. Imprimim 25 unitats i un bloc encolat de
50 unitats per anar distribuint durant la Festa Verdaguer. (Distribució interna
des del Museu).

-

Cartell genèric Festa Verdaguer A1: 300 unitats de les quals se’n
distribueixen la majoria a Vic, Manlleu i Torelló. La resta es reparteixen a
Barcelona o es reserven per donar o fer servir de fons d’escenari durant els
diferents actes de la programació de Folgueroles. L’encartellada comença el 10
de maig. (Distribució: Areté; Impressió: Flyeralarm).
Imprimim també un cartell A1 amb peana per a la roda de premsa de
Folgueroles (Impressió: Artyplan).

-

Cartell informatiu Festa Verdaguer A1 (amb programa): 100 unitats, de les
quals se’n distribueixen 90. (Distribució: Areté). La resta es reserven per donar,
pels actes a Folgueroles i s’entreguen també alguns al MUHBA.

Programa de mà per al Concert d’Homenatge
Verdaguer 175 anys: s’imprimeixen 200 unitats amb les
següents característiques

-

Mida pàgina:

-

Núm. de

-

Tintes: 4

-

Acabats: Cosit al

21x10cm
pàgines: 8
(quatricomia)
llom.
- Tipus i
gramatge de paper: Bio Top de 100g

MATERIALS D’EXTERIOR
-

Lones: Es dissenyen i imprimeixen 3 lones d’exterior amb la imatge de la Festa
Verdaguer per a penjar a l’entrada de Folgueroles i a la Casa Museu Verdaguer.
o Lona imatge fons blanc 330 gr: 500x150
o Lona imatge fons negre 330 gr: 300x90
o Lona entrada Casa Museu: 185x70

IMATGES DIGITALS
-

Xarxes socials: es dissenyen avatars (Facebook, Twitter i Instagram ) i
capçaleres (Facebook i Twitter) amb motiu de la Festa Verdaguer.

-

Postals per actes destacats: A continuació llistem els materials específics que
s’han dissenyat per xarxes socials.
-

14 de maig, presentació del llibre Primavera
15 de maig, destacat d’actes del dia
16 de maig, destacat d’actes del dia
22 demaig, Flors del Desvari

-

Gràfiques i chyrons per actes retransmesos en streaming

-

Invitació acte d’obertura i adaptacions per d’altres actes

INSERCIONS PUBLICITÀRIES
-

Anuncis impresos: es dissenyen dos anuncis per a El 9 Nou.

-

Bànners: es dissenyen 8 peces de mides diferents per a la campanya de mitjans
a Núvol, Catorze, Osona.com i Vilaweb. Vegeu alguns exemples:
Vilaweb

Osona.com

Catorze

Campanya de publicitat
Es planifica una campanya gràfica de promoció a mitjans similar a la de l’any passat
que es concreta en els següents mitjans:
-

Digitals: Vilaweb, Núvol, Osona.com, Catorze i Ajuntament de Folgueroles.
Paper*: El 9 Nou
Audiovisual: 9TV i Canal Taronja
Ràdio: El 9 Ràdio

*Enguany NO es fa acord amb Reclam, El Periódico i el Diari ARA
Amb Catorze, a part de la campanya de banners, s’ha fet un espai a la secció Catorze
Recomana i s’ha acordat la creació i difusió d’una peça redaccional prèvia al digital.

En el cas de Núvol, a part de la campanya de bànsers, s’ha fet seguiment redaccional, a
xarxes socials del mitjà i la inclusió de contingut al butlletí electrònic setmanal.
Les insercions a Osona.com, el grup 9 Nou i Canal Taronja són per encàrrec de
l’Ajuntament. Es coordina el lliurament de materials des de la Fundació Jacint
Verdaguer.
Les insercions es concentren a l’inici de la Festa Verdaguer per donar a conèixer la
programació dels dos primers caps de setmana, que concentren més activitat a
Folgueroles.

Xarxes socials
Facebook FJV
S’han publicat 28 posts al llarg de tota la Festa Verdaguer que han reportat 2.122
impressions. El post amb més abast ha estat el de la visita del president Quim Torra
amb 168 persones, 7 likes i 1 compartició, seguit de les bosses de roba, amb un abast
de 154 impressions, 12 like i una compartició.

Twitter FJV
En el període de la Festa Verdaguer s’han fet 64 tuits que han reportat 75.792
impressions. Durant aquest període el perfil ha rebut 63 seguidors nous.
Els tuits més mencionats han estat aquests:

Instagram
S’han publicat 23 imatges i carroussels, 8 vídeos a IGTV i 33 històries. En total,
l’activitat del compte ha reportat 13.717 impressions. Les dues publicacions més
destacades son el cartell de la Festa Verdaguer, amb unes 544 impressions, 99 likes i 3
comentaris, seguida de la visita del 131è president de la Generalitat Quim Torra, amb
unes 489 impressions i 106 likes.

Youtube
El vídeo que registra més visualitzacions és el de l’obertura de la Festa Verdaguer 2021
amb 81 reproduccions. En el cas d’Instagram els vídeos de Flors del Desvari i la Festa
de l’Arbre de maig registren 111 visualitzacions cadascun. En total s’han fet 3
retransmissions d’actes en directe i 8 vídeo-resum amb un total de 1.182
reproduccions a Instagram i Youtube.

Flickr

Flickr ha deixat de ser principalment un repositori de fotografies gratuït i està apostant
per la subscripció de pagament dels seus usuaris. Això comporta que, des de fa un
temps, ja no es poden pujar fotografies de manera il·limitada. Per tot això s’han hagut
d’esborrar de Flickr nombroses fotografies d’anys anteriors i no s’han pogut pujar a la
plataforma totes les fotografies d’aquesta edició de la Festa Verdaguer. Tot i això, s’han
creat 11 àlbums amb 220 fotografies.

Web i butlletins electrònics
Web
S’han inclòs al web tots els actes programats a la Festa Verdaguer 2021.
Butlletins electrònics
Durant el període de la Festa Verdaguer s’han enviat un total de tres butlletins.
Corresponen al moment de presentació del programa (roda de premsa), destacat amb
informació de la segona part de la programació a Folgueroles i un recull amb el vídeoresum final, altres vídeos destacats, la botiga en línia i properes activitats.
#Presentació de programa
6 de maig
1.426 destinataris (72 més que l’any 2019)
31% d’obertura / 7,4% de click
https://us4.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=10171448
La ratio d’obertura baixa un 1,2% respecte l’any 2019 però el click puja
un 1,5%.
#Segon cap de setmana de la Festa Verdaguer
20 de maig
1.431 destinataris (77 més que l’any 2019)
31,4% d’obertura / 6,1% de click
https://us4.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=10177708
La ràtio d’obertura puja un 4,8% respecte l’any 2019 i el click puja un
0,5%.
#Recull final Festa Verdaguer
23 de juny
1.437 destinataris (83 més que l’any 2019)
30 % d’obertura / 6.1 % de click

Premsa. Comunicacions
S’ha celebrat una roda de premsa de presentació als Jardins de Can Dachs el dimecres 5
de maig de 2021. Hi assisteixen periodistes d’El 9Nou i 9TV i ràdio, Osona.com i Canal
Taronja.

Intervenen en l’acte Xevi Roviró, president de la Fundació Jacint Verdaguer i alcalde
de Folgueroles, Carme Torrents, presidenta d'Amics de Verdaguer i regidora de
Cultura de l’Ajuntament de Folgueroles, Jordina Boix, directora de la Fundació
Verdaguer i Teresa Macià, responsable d’activitats del Museu d’Història de Barcelona.
S’ha mantingut el contacte amb la premsa comarcal i generalista de cultura a partir de
les següents notes i convocatòries i també mitjançant correus i trucades
personalitzades.
o CONVOCATÒRIA Roda de Premsa Festa Verdaguer (28/04/2021 i
recordatori 03/05/2021).
o NOTA DE PREMSA i DOSSIER DE PREMSA Presentació Festa Verdaguer
(05/05/2021).
o CONVOCATÒRIA Comença la Festa Verdaguer (13/05/2021) i Flors del
Desvari (20/05/2021).

Recull de premsa
S’han registrat un total de 20 aparicions en mitjans de comunicació en els formats de
notícia, crònica, reportatge, entrevista o recull d’imatges parlant específicament de la
Festa Verdaguer 2021.

Núm MITJÀ

1 CCMA

2 EL 9NOU
Osona.co
3m
Osona.co
4m

DATA DE
FORMAT PUBLICACIÓ

Digital/

Digital/Pa
per

Digital

Digital

TIPOLOGIA Clipping

05/05/2021 Notícia

https://www.ccma.cat/324/la-festaverdaguer-aposta-per-la-presencialitati-organitza-una-trentena-dactes-entreel-14-de-maig-i-el-10-dejuny/noticia/3095549/

06/05/2021 Notícia

https://el9nou.cat/osonaripolles/cultura-i-gent/video-la-festaverdaguer-2021-aposta-per-lapresencialitat/

05/05/2021 Notícia

https://www.naciodigital.cat/osona/noti
cia/65874/folgueroles-repren-festaverdaguer-forma-presencial

13/05/2021 Notícia

https://www.naciodigital.cat/osona/noti
cia/65921/torna-festa-verdaguerfolgueroles

17/05/2021 Notícia

https://www.naciodigital.cat/osona/noti
cia/65947/quim-torra-dona-tret-sortidafesta-verdaguer-mes-popular

Osona.co
5m

Digital

6 El 9 TV

TV/
Digital

https://el9nou.cat/video/festaverdaguer-2021/

7 El 9 TV

TV/
Digital

https://el9tv.alacarta.cat/noticies/notici
a/la-festa-verdaguer-2021-aposta-perla-presencialitat

05/05/2021 Vídeo

8 ACN

Agència
9 EFE

Digital

Digital

La
10 República Digital

Teletip

https://acn.cat/text/item/la-festaverdaguer-aposta-per-la-presencialitati-organitza-una-trentena-d-actes-entreel-14-de-maig-i-el-10-de-juny

05/05/2021 Teletip

https://efs2.efeservicios.com/texto/fest
a-verdaguer-2021-torna-folguerolesbarcelona-amb-actesculturals/188001083165

05/05/2021 Notícia

https://www.larepublica.cat/minut-aminut/la-festa-verdaguer-aposta-perla-presencialitat-i-organitza-unatrentena-dactes-entre-el-14-de-maig-iel-10-de-juny/

11 Núvol

Digital

13/05/2021 Notícia

https://www.nuvol.com/llibres/a-la-fiverdaguer178360?utm_source=SUBSCRIPTOR
S+DE+LA+NEWSLETTER&utm_camp
aign=2bf1fbceffEMAIL_CAMPAIGN_2020_01_31_08_
48_COPY_01&utm_medium=email&ut
m_term=0_b03a8deaed-2bf1fbceff169457613

12 Núvol

Digital

30/05/2021 Article

https://www.nuvol.com/llibres/naturapoetica-182898

13 Catorze

Digital

Article

https://www.catorze.cat/biblioteca/cele
brem-verdaguer-158498/

Agenda

https://surtdecasa.cat/centre/agenda/2
021/festa-verdaguer/172241

Surtdecas
14 a
Digital
Descobrir.
15 cat
Digital

12/05/2021 Notícia

https://www.descobrir.cat/ca/notices/20
21/05/la-festa-verdaguer-aposta-pelpetit-format-a-l-aire-lliure-4804.php

Mésosona.
16 cat
Digital

16/05/2021 Fotografies

https://www.mesosona.cat/fotos/4/109
7/festa-verdaguer-de-folgueroles-2021

30/05/2021 Agenda

https://patronatestudisosonencs.cat/ag
enda/detall/Recital-Font-del-Desmai.El-Mal.-El-Be

01/06/2021 Notícia

https://www.barcelona.cat/barcelonacu
ltura/ca/recomanem/festa-verdaguer2021

Folguerole
19 s.cat
Digital

05/05/2021 Notícia

https://www.folgueroles.cat/temes/cultu
ra/folgueroles-dona-el-tret-de-sortidaa-la-festa-verdaguer.html

Catalunya.
20 com
Digital

05/05/2021 Agenda

https://catalunya.com/festa-verdaguer1-1-556122?language=ca

Patronat
d'estudis
17 Osonencs Digital
Barcelona.
18 cat
Digital

