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QUINZENA LITERÀRIA Verdaguer 2015  

Folgueroles del 15 al 31 de maig 
 

LEMA: Les biografies de Verdaguer 
La Festa Verdaguer d’aquest any, quan fa 150 anys que el poeta triomfà als Jocs 
Florals de Barcelona de 1865, està centrada en les biografies del poeta.  
De biografies sobre Verdaguer al llarg dels anys se n’han publicat a desenes, la 
darrera El Poeta del poble d’Andreu Carranza que va guanyar el premi Josep Pla. En 
aquest sentit hem preparat l’exposició: Biografies i biografisme de Verdaguer. 
Una aproximació als títols més destacats que es podrà veure a la sala de Plens de 
l’Ajuntament de Folgueroles del 15 de maig al 14 de juny.  
 

EIX DE TREBALL: «Learn by heart» «savoir par coeur» 
«aprendre de cor» 
Molts catalans sabem «de cor» poesies de Verdaguer, per això en un any com el 
2015, tan marcat en el passat i per al futur de Catalunya, el programa de la Festa 
Verdaguer té com a eix de treball: la poesia «apresa de cor», que vol dir «de 
memòria»; però també vol dir posant-hi el més íntim d’un mateix, que és el cor. Els 
nens des de l’escola i els adults des del taller de teatre han assajat poemes de cor que 
els nens els recitaran pels carrers del poble el dia 15 i adults i infants els recitaran 
des dels balcons de la plaça el dia 17 de maig. 
 

DESTAQUEM: Prop de 500 persones intervenen en la preparació de 
la Festa 
Quan arriba la primavera, els diversos col·lectius de Folgueroles comencen a 
organitzar-se  per la celebració de la Festa Verdaguer. Enguany s’han mobilitzat 
prop de 500 persones per participar en diversos actes: els nens de l’escola estan 
aprenent «poemes de cor» per recitar-los pels carrers del poble, el Cor d’homes 
assagen unes peces per cantar a la presentació de Càntics, el grup de dansaires de 
totes les edats preparen els passos dels ballets, el grup de teatre està assajant 
poemes, els alumnes de l’aula de música estan ultimant les peces que interpretaran, 
la banda ja té el repertori a punt i una colla de joves programen el recital de poesia 
i música Flors del Desvari.   
 
 
Destacar que celebrarem el dia Internacional dels Museus: 16, 17 i 18 amb 
l’entrada gratuïta a la Casa Museu Verdaguer  i l’oferta Gastromuseu’s que 
promocionen tots el museus de la comarca. 
 

http://www.verdaguer.cat/
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Actes del primer cap de setmana 15, 16 i 17 de maig 

DIVENDRES, 15 DE MAIG 
 
Durant tot el dia per diversos indrets del poble 
RECITAL: «Poemes de cor» a càrrec dels alumnes de l’escola mossèn Cinto  
Un projecte que ha consistit en un treball de col·laboració entre els mestres de 
l’escola i la Montse Albàs, professora de teatre. L’activitat s’inscriu en el marc del 
“Pla d’impuls a la lectura” que es treballa des de l’escola  i que compta amb el suport 
de la Diputació de Barcelona 
 
A 2/4 de 8 del vespre. Sala de Plens 
PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: Biografies de Verdaguer  
Ja en vida Verdaguer tingué algunes biografies. Ell mateix deixà pàgines 
autobiogràfiques de màxim interès. Però tancada la seva extraordinària vida, tan 
intensa com breu, tan complexa com productiva, el nostre poeta no ha deixat de 
protagonitzar biografies, documentades o novel·lades, extenses o breus, que 
intenten penetrar en la seva personalitat d’escriptor genial, de personatge, d’home 
sorgit de baix i elevat a les màximes cotes de la fama i la popularitat. De l’Epístola 
biogràfica que el seu coetani i amic Jaume Collell li va dedicar l’any 1887 fins a la 
recent narració inspirada en El poeta del poble, publicada enguany 2015, han passat 
més de 125 anys i segurament no és pas inferior el nombre de biografies, extenses o 
breus, documentades o imaginatives, empàtiques o hostils, que el nostre gran poeta 
aguanta. I aguantarà en el futur, mentre circuli entre ell i els seus lectors la llengua 
que ens uneix.             
Oberta del 15 de maig al 14 de juny 
 
A les 8 del vespre. Casa Museu Verdaguer  
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:  El poeta del poble d’Andreu Carranza, a càrrec del 
mateix autor  i d’Antoni Pladevall, escriptor 
Hem convidat a Antoni Pladevall membre del jurat que va concedir el premi Josep 
Pla 2015 a la novel·la, perquè presenti l’autor i faci una valoració del llibre. 
Celebrem que un llibre sobre Verdaguer hagi merescut un premi. Podeu llegir 
diverses crítiques aquí. 
 

DISSABTE, 16 DE MAIG 
 
A 2/4 d’11 del matí. Centre Cultural 
Reunió plenària de la Societat Verdaguer 
La societat d’estudis realitza cada any l’assemblea de socis a Folgueroles en el marc 
de la Quinzena Literària. Més informació sobre l’entitat aquí. 
 
  

http://www.verdaguer.cat/
http://www.verdaguer.cat/programa/noticies/el-poeta-del-poble-novella-guanyadora-del-premi-josep-pla-concedit-per-destino/9
http://www.societatverdaguer.cat/index.php?op=2&module=editor
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A les 12 del migdia. Centre Cultural 
CONFERÈNCIA:  Guions radiofònics sobre Verdaguer per escolars d’Artur 
Martorell a càrrec de Ramon Pinyol i Laura Vilardell 
El director de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris i la professora de la Facultat 
de traducció i interpretació de la UVIC-UCC han realitzar una investigació sobre la 
recepció de l’obra de Verdaguer durant el franquisme i presentaran un material 
inèdit sobre els guions  que feia el pedagog i músic Artur Martorell durant el 
franquisme per donar a conèixer  la figura de Verdaguer. 
 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Càntics de Jacint Verdaguer a càrrec dels curadors, 
Joan Requesens i Francesc Cortès 
Verdaguer Edicions ha posat a l’abast del lector, per primera vegada l’edició crítica 
de Càntics que inclou les partitures, també editades i copiades de cap i de nou, i que 
es poden trobar a la pàgina web de l’editorial. El lector podrà conèixer una part de la 
tradició catòlica popular que Jacint Verdaguer va escriure i popularitzar durant els 
anys 70 i 80 del segle XIX i que es mantingué viva fins ben entrat el segle XX. Més 
informació aquí.  
 

BREU MOSTRA DE CÀNTICS  a càrrec del Cor d’homes de Folgueroles dirigit 
per Sebastià Bardolet 
El cor d’homes de Folgueroles col·labora en els actes Verdaguer  interpretant 
algunes peces recollides a Càntics, que ens permetrà gaudir de la  riquesa de la 
llengua popular i sobretot la música que era tant o més important que els versos. 
Tots sabem que Jacint Verdaguer ha estat el poeta més musicat de tots els temps.  
 
A les 5 de la tarda. Itinerant 
ARBRE DE MAIG 
Inauguració de plaques a la Ronda de la Damunt 
Tallada del Maig a la Font Trobada 
Plantada del Maig i danses a la plaça Verdaguer 

És l’arbre que presideix la Festa Verdaguer com a símbol de primavera i evoca la 
cultura agrària del poble del poeta. És una tradició iniciada el 1986, fou declarada 
Festa Popular d’interès cultural per la Generalitat de Catalunya l’any 2010.  

 

http://www.verdaguer.cat/
http://www.verdagueredicions.cat/cataleg/cantics/
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A 2/4 de 10 del vespre. Centre Cultural  
ESPECTACLE: Sílvia Bel diu Poesia amb Juan Manuel Galeas, veu i José 
Santiago, guitarra 
 
És la mateixa formació que va interpretar «Cançó de pluja» de Josep M. de Segarra  a 
la Marató de 2014. Vídeo minut 11   
Han preparat un repertori especial de poesia recitada i cantada amb poemes de : 
Clementina Arderiu, Passolini, Blai Bonet, Baudelaire, Plath,  Vinyoli, Miguel 
Hernández, Dolors Miquel i Martí Pol i Verdaguer. 
 

 
 

Sílvia Bel, va néixer a Barcelona, es va formar a l’Institut del  Teatre de la mateixa 
ciutat i com actriu ha treballat al cinema, al teatre i a la televisió.  L’any 2005 va ser 
nominada a millor actriu pels premis Butaca. L’any 2007 va ser la Colometa de la 
Plaça del Diamant, que després de fer temporada al TNC va girar durant un any per 
diferents teatres de l’estat. Ha col·laborat amb músics com Lluís Llach i Jordi Savall 
en diferents concerts poètic-musicals.  L'any 2012 va rebre el Premi “Memorial 
Margarida Xirgu” a la interpretació femenina més rellevant de la temporada teatral 
barcelonina. Compagina la seva faceta d’actriu amb recitals poètics i  literaris a 
diferents mitjans i espais culturals. 
 
Juan Manuel Galeas, nascut al barri del Carmel de Barcelona i fill de pares 
andalusos. Sent el flamenc com un llenguatge propi. Es forma  al Taller de Músics de 
Barcelona. Després de guanyar el tercer premi de cantautors de Horta-Guinardó , el 
2011 , va rebre el premi “Terra i cultura ” (Lluis Llach), amb el poema musicat de  
Miquel Martí i Pol, «Em declaro vençut». 
 
José Santiago “El Chote”, viu a Barcelona. Guitarrista flamenc. 
 
Preu: 12 €. Anticipada:10 €. Socis d’Amics de Verdaguer i Amics dels Clàssics: 7 € 
Descomptes d’un 50% TR3SC.  Reserves: Casa Museu Verdaguer 938122157 

http://www.verdaguer.cat/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/La-Marato-2014-de-12-a-13/video/5396711/
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DIUMENGE, 17 DE MAIG 
 
De 10 a 2 del migdia. Plaça Verdaguer 
Mercat del Llibre Vell de Poesia  
El diumenge al matí a la plaça, davant per davant de la casa familiar del poeta, hi 
podem trobar un mercat especialitzat en llibre antic. S’organitza junt amb el Gremi 
de Llibreters de Vell de Catalunya des de 2003 i aplega una desena de parades.  
 

De 2/4 d’11 a 12 del migdia 
Concurs de Rams 

El diumenge al matí s’engalana el Pedró monument de la plaça amb els rams de flors 
que presenten per participar al Concurs de Rams en la modalitat de flors boscanes i 
de jardí. 
 
De 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del migdia 
Novetat!: «Poemes de cor» als balcons, a càrrec de rapsodes folguerolencs  
Novetat! Diversa gent del poble recitaran «poemes de cor» des dels balcons. Un 
atractiu més a les activitats que durant el matí es fan a la plaça.  
 
A 3/4 de 12 del migdia. Església Parroquial 
Missa solemne 
 

A 2/4 d’1 del migdia. Plaça Verdaguer 
Ofrena floral, Ballet de Folgueroles i altres danses 
En eixint de missa les autoritats fan ofrena d’una corona al Pedró i presideixen els 
Ballets que dansen diverses generacions de folguerolencs al so del flabiol i el 
tamborí. Entre els balls destaca el Ballet de Folgueroles, recuperat  l’any 1971.  
 

A continuació. Jardins de Can Dachs 
Parlament d’homenatge a càrrec del  Sr. Xavier Grasset, periodista  i el Sr. 
Carles Baronet, alcalde de Folgueroles  
Xavier Grasset, periodista, escriptor i actor tarragoní que ha escrit als a El temps, 
La Vanguàrdia, El Periódico, El Punt, Nació Digital, ha col·laborat en programes de 
TV3  i director de l’Oracle a Catalunya Ràdio, programa que va merèixer el premi 
RAC el 2009. 
 

A 2/4 de 5 de la tarda. Centre Cultural 
AUDICIÓ: Tastets musicals a càrrec dels alumnes de l’aula de Folgueroles 
associada a l’EMVIC 
 

A  2/4 de 6 de la tarda. Jardins de Can Dachs 
CONCERT: Banda de l’EMVIC dirigida per Ferran Anglí.  
Lliurament de premis del Concurs de Rams 

Novetat! Concurs InstaOsona tot el 1r cap de setmana. El guanyador i el 
finalista rebran dues entrades a la Casa Museu i un llibre sobre les Rutes 
Verdaguer a Osona

http://www.verdaguer.cat/
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Segon cap de setmana 22, 23 i 24 de maig 

DIVENDRES, 22 DE MAIG 
 
A les 8 del vespre. Casa Museu Verdaguer  
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Dimonis . Apunts de Jacint Verdaguer a la Casa 
d’Oració  d’Enric Casasses,  a càrrec del mateix autor 
Verdaguer Edicions presenta Dimonis un llibre de fragments a mig embastar, un 
joc d’atrevides dissonàncies entre el sublim i l’insignificant, una barreja 
d’aforística, de realisme naturalista i literatura fantàstica.  Durant tres anys 
Verdaguer assisteix a les sessions d’exorcismes a la  Casa d’Oració, al carrer 
Mirallers de Barcelona. Més informació aquí. 

DISSABTE, 23 DE MAIG 
 
A les 5 de la tarda. Ermita de la Damunt 
FLORS DEL DESVARI 
Trobada de lectures i improvisacions poètiques i musicals i mostra de llibres 
d’editorials especialitzades en poesia. 
Música:  
Manuel Carmona (guitarra espanyola), Coloma Bertran (violí) i Guillem Plana 
(guitarra)   
Veus:  
Dolors Miquel, Gerard Horta i  K-100 i tots els que us hi apunteu! 
Flors del Desvari juga amb el títol del llibre que Jacint Verdaguer va escriure en 
plena crisi personal i que porta per títol Flors del Calvari. Llibre de consols (1895). 
L’acte se celebra des de 2010 i està organitzat per joves poetes i músics inquiets 
de la comarca. La programació d’aquest any és a càrrec de: Montse Caralt, Biel 
Barnils, Jaume Coll, Xevi Pujol, Núria Armengol, Maria Isern, Irina Rifà, Cristina 
Jordà i  Gibert Ramon 
 
Novetat!: Vídeos promocionals produïts per  “Cicuta”, quatre joves que realitzen 
projectes audiovisuals que qüestionen la manera canònica de fer aquest art. Es 
defineixen amb el nom del verí que va matar Sòcrates, qui, per ells, és el germen 
del pensament ordenat que abunda a la cultura occidental. Amb els quatre 
anuncis del recital Flors del Desvari inicien la seva empresa ensorrant amb un 
cop sec la imatge idíl·lica de la poesia, perpetuada des dels temps en què els 
homes portaven perruques. 
 
#Verdaguer2015  # FlorsdelDesvari 

 
Dinar : 10 €. Socis d’Amics de Verdaguer 8 €. Reserves fins al 20 de maig a la 
Casa Museu Verdaguer  
  

http://www.verdaguer.cat/
http://www.verdagueredicions.cat/cataleg-coleccions/univers-verdaguer/
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DIUMENGE, 24 DE MAIG  
 
Inscripcions i sortida 2/4 de 9 del matí. Plaça Verdaguer 
CAMINADA POPULAR PELS LLOCS VERDAGUERIANS DE LES GUILLERIES 

A 2/4 d’11 del matí a Sant Llorenç del Munt 
Esmorzar i lectura poètica a  càrrec d’Anna Girbau 

A 2/4 d’1 del migdia. Ermita de La Damunt 
Cloenda i lectura poètica 

 
El segon diumenge, se celebra la Caminada Verdaguer seguint un cicle de quatre 
itineraris. Son trajectes de poca dificultat que recorren uns 14 Km. L’avituallament 
consisteix amb “El brot del poeta”, l’esmorzar i els ganyips. Durant l’esmorzar i a la 
cloenda es reciten textos de Verdaguer sobre els llocs del recorregut. 
La Caminada popular es va instaurar l’any 1987 amb la voluntat de recordar la 
tradició excursionista del poeta Jacint Verdaguer i de donar a conèixer el paisatge de 
contrast que va presidir la seva infantesa i joventut. 
Preu: 7 €. Socis d’Amics de Verdaguer: 5 € 
 
A la 1 del migdia. Prats de la Damunt 

NOVA SABA PER AL PI DE LES 3 BRANQUES 
Parlaments a càrrec de representants comarcals de l’ANC i d’Òmnium Cultural 
Representació del poema «El Pi de les 3 Branques», a càrrec de la Colla jove del grup 
de teatre L’Atlàntida 
El poema explica el somni del jove infant, futur rei en Jaume, que sota el pi prefigura 
la unió a Catalunya amb el regne de València i les Balears.  
El Pi de les 3 Branques, provinent de Campllong del Berguedà,  es va plantar als prats 
de la Damunt, “l’ermita al cel suspesa” lloc de devoció religiosa, on Verdaguer va 
néixer com a poeta i on ara s’hi dreça el símbol de la nostra pàtria que roman fidel 
als seus orígens i es renova constantment.  

  

http://www.verdaguer.cat/
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Actes de la tercera setmana 

DIMECRES, 27 DE MAIG 
A les 11 del matí. Centre Cultural  
Lliurament dels premis finalistes de la fase territorial dels II Jocs Florals Escolars de 
Catalunya 
L'acte, en el transcurs del qual actuaran els alumnes de l'Escola Mossèn Cinto, serà 
presidit per l'alcalde de Folgueroles, Sr. Carles Baronet, i el director dels Serveis 
Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central, Sr. Josep Ramirez. 
Organitza: Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central, amb la 
col·laboració de la Fundació Jacint Verdaguer, l'Escola Mossèn Cinto i l'Ajuntament 
de Folgueroles 
 

DIUMENGE, 31 DE MAIG 
A les 11 del matí. Font del Desmai 

Acte Poètic amb Xavi Múrcia 
Organitza: Patronat d’Estudis Osonencs  
 

A les 5 de la tarda. Pla de la Damunt 

QUATRE HORES DE SARDANES 

Cobla Lluïsos i Bellpuig Cobla 
 
Organitza: Agrupació Sardanista de Folgueroles 
 

 

  

http://www.verdaguer.cat/
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Una festa que crida a la participació 
 
La Festa Verdaguer- Quinzena Literària ha estat des de sempre una activitat de 
participació i d’expressió popular dels sentiments i anhels d’un poble i una 
cultura que estimen el seu poeta. 
Ara que la societat i la tecnologia ens faciliten les eines de participació demanem 
la col·laboració dels agents implicats en l’organització de la festa i convidem a 
deixar la vostra opinió a les xarxes. 
 

 
 
 
Organitzen: Ajuntament de Folgueroles, Amics de Verdaguer i Fundació Jacint 
Verdaguer 
Col·laboren: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Diputació de 
Barcelona i l’Obra social “La Caixa”  
Amb el suport: Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVIC-UCC, Societat 
Verdaguer, Gremi de Llibreters de Vell, EMVIC, Espais Escrits, Escola Mossèn 
Cinto de Folgueroles,  Agrupació Sardanista de Folgueroles, Grup de teatre de 
Folgueroles, Cerveses Moritz, Ca la Manyana, Carnisseria Surinyach, Forn Sant 
Jordi, Fruiteria el Celler, Restaurant Bardaguer, el Nou9, Amics dels Clàssics, 
InstaOsona i TR3C. 

http://www.verdaguer.cat/

