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DIUMENGE, 17 DE MAIG
De 10 a 2 del migdia. Plaça Verdaguer
Mercat del Llibre Vell de Poesia
De 2/4 d’11 a 12 del migdia
Concurs de Rams
De 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del migdia

DIVENDRES, 15 DE MAIG
Durant tot el dia per diversos indrets del
poble
«Poemes de cor» a càrrec dels alumnes
de l’escola mossèn Cinto
A 2/4 de 8 del vespre. Sala de Plens
PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
Biografies de Verdaguer a càrrec dels
curadors
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

DISSABTE, 16 DE MAIG
A 2/4 d’11 del matí. Centre Cultural
Reunió plenària de la Societat Verdaguer
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
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
Càntics de Jacint Verdaguer a càrrec dels
curadors, Joan Requesens i Francesc Cortès
Breu mostra de càntics a càrrec del Cor
d’homes de Folgueroles dirigit per Sebastià
Bardolet
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
A 2/4 de 10 del vespre. Centre Cultural
ESPECTACLE
Sílvia Bel diu Poesia amb Juan Manuel
Galeas, veu i José Santiago, guitarra
Preu: 12 €. Anticipada: 10 €. Socis d’Amics
de Verdaguer: 7 €

«Poemes de cor» als balcons, a càrrec de
rapsodes folguerolencs
A 3/4 de 12 del migdia. Església Parroquial

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

Missa solemne

A 2/4 d’1 del migdia. Ermita de La
Damunt

A 2/4 d’1 del migdia. Plaça Verdaguer

Cloenda i lectura poètica

Ofrena floral, Ballet de Folgueroles i
altres danses

Preu: 7 €. Socis d’Amics de Verdaguer: 5 €

A continuació. Jardins de Can Dachs

NOVA SABA PER AL PI DE LES 3
BRANQUES

Parlament d’homenatge
a càrrec del Sr. Xavier Grasset, periodista i
el Sr. Carles Baronet, alcalde de Folgueroles
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

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

DISSABTE, 23 DE MAIG
A les 5 de la tarda. Ermita de la Damunt

A la 1 del migdia. Prats de la Damunt

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

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
Organitza: Serveis Territorials d’Ensenyament
a la Catalunya Central

DIUMENGE, 31 DE MAIG
A les 11 del matí. Font del Desmai
ACTE POÈTIC
Organitza: el 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

FLORS DEL DESVARI
Trobada de lectures i improvisacions
poètiques i musicals
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!

INFORMACIÓ i RESERVES
Casa Museu Verdaguer
Tel. 93 812 21 57
info@verdaguer.cat

Mostra i venda de llibres d’editorials
especialitzades en poesia
Dinar: 10 €. Socis d’Amics de Verdaguer:
8 €. Reserves fins al 20 de maig

www.verdaguer.cat

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. És una bona manera de commemorar
que amb el jove poeta de la barretina provocativa triomfava la
llengua nacional que encara avui és l’ànima de les aspiracions
sobiranistes. 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 que 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.
I encara avui molts catalans sabem «de cor» versos seus com els
de Dolça Catalunya, pàtria del meu cor o els de Rosa d’abril, Morena de la serra, com passa a totes les llengües del món, vives en els
versos dels seus poetes populars. 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 un segon tema: 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.

EXPOSICIÓ
Sala de Plens de l’Ajuntament
Del 15 de maig al 14 de juny

Biografies de Verdaguer

17 i 18 de maig

de 10 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda
Dia internacional dels Museus
Entrada gratuïta a la Casa Museu Verdaguer

INFORMACIÓ i RESERVES per als diversos actes:
Casa Museu Verdaguer.
Carrer Major, 7. Folgueroles. T. 93 812 21 57

www.verdaguer.cat | info@verdaguer.cat
fjverdaguer

@FJVerdaguer

