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PRESENTACIÓ	
Les	flors	per	Verdaguer	

	

La presència de les flors a l’obra de Verdaguer és constant. Tal com apunta Ricard 
Torrents al pròleg del llibre Brins	d’Espígol1, ‘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.  

Torrents construeix la idea dels ‘pomes-flor del poeta-jardiner’ i l’argumenta de la 
següent manera: ‘en realitat, sota la botànica verdagueriana hi ha subjacent tota una 
teologia floral. Verdaguer la compendià en la prosa del pròleg a Flors	 de	Maria amb 
fórmules úniques, en les quals sintetitzà bona part de la dogmàtica catòlica, la més 
assimilada per la imaginació i el sentiment de la devoció popular. A més a més, però, 
Verdaguer introduí una novetat en aquest pensament botanicoreligiós après de la 
tradició devota que procedeix d’escriptors com Sant Francesc de Sales i s’alimenta 
d’arrels històricament llunyanes i humanament profundes de la cultura religiosa dels 
pobles. La novetat verdagueriana és que la Poesia, amb majúscules, forma part essencial 
d’aquest univers teologicofloral. L’esmentat pròleg de Flors	 de	Maria conté una clara 
assimilació de flors amb poesies quan, en la conclusió, demana a la Verge que «en prenga 
la bona voluntat i beneesca, migrades o com sien, aqueixes Flors i a qui les ha collides per 
fer-li’n tan humil com afectuosa presentalla». Abans, però, el poeta havia invocat les flors 
en aquests termes: «sou, oh flors, joguines dels Àngels, alegria de la terra, promesa del 
cel, record del Paradís perdut, penyora del Paradís que ens espera, símbol i imatge de 
l’ànima pura...». 

	

  	

                                                            
1 Brins	d’Espígol. Un jardí Verdagurià a Folgueroles. Amics de Verdaguer, 1990 
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EDICIÓ	2020	
175è	aniversari	del	naixement	de	Jacint	Verdaguer	

 

El diumenge 17 de maig farà 175	anys	del	naixement	del	poeta	Jacint	Verdaguer	a	
Folgueroles. L’alerta sanitària provocada per la propagació de la	COVID‐19	ha	obligat	
a	cancel·lar	la	Festa	Verdaguer	2020 i els més de 30 actes previstos entre el 17 de maig 
i el 10 de juny es traslladen a l’edició 2021. Malgrat tot, l’organització vol que perduri 
l’essència de la Festa: l’ofrena de flors naturals. És per aquest motiu que proposa el repte 
de cobrir de flors el Pedró de Folgueroles, seguint els versos del poeta: Cobriu-me de flors. 
Seguidament, el 10 de juny, el Museu d’Història de Barcelona, prendrà el relleu amb un 
acte amb les flors també com a element central. 

 
L’ACCIÓ	A	FOLGUEROLES:	COBRIR	DE	FLORS	EL	PEDRÓ	

Els veïns i veïnes de Folgueroles, promoguts per la Fundació Jacint Verdaguer, Amics de 
Verdaguer i l’Ajuntament de Folgueroles, es proposen el repte de cobrir de flors el Pedró 
en una única acció commemorativa.  

Es tracta d’una ofrena	floral sota el lema ‘Cobriu‐me	de	flors’, en referència a un vers 
del poema “Fulcite me floribus” del llibre de poemes breus Idil·lis	i	cants	místics	(1879) 
de Verdaguer. L’acte	tindrà	lloc	a	Folgueroles	el	diumenge	17	de	maig		i	a	Barcelona	
(MUHBA	Vil·la	Joana)	el	dimecres	10	de	juny.		

L’ofrena es farà amb les aportacions de rams de flors naturals fets a casa i de flors naturals 
de diverses varietats i colors que els organitzadors s’ocuparan de col·locar. 

Els	veïns	i	veïnes	de	Folgueroles	podran	fer	arribar	els	rams	al	Pedró	a	través	de	
dues	opcions:	

a) Fer el ram i avisar els organitzadors perquè el passin a buscar al portal de casa 
seva. Poden demanar-ho a info@verdaguer.cat o trucar al museu, de dilluns a 
divendres de 8 a 14 h. Tel. 938 122 157. 

b) Passar per la plaça Verdaguer -en un dels desplaçaments diaris que poden fer- i 
dipositar el ram en el lloc de la plaça indicat per l’organització. 

L’organització recorda que cal seguir les indicacions sanitàries que es donin en aquell 
moment i sortir al carrer amb mascareta. També respectar la distància de seguretat de 2 
metres entre persones i no aturar-se al monument. 

Horari	recomanat	d’accés	al	punt	d’ofrena 
9-11 h Persones majors de 14 anys. 
11-12 h Persones més grans de 70 anys. 
12-13.30 h Persones adultes amb criatures 	
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L’ACCIÓ	A	BARCELONA:	MUHBA	VIL·LA	JOANA	

El Museu	d’Història	de	Barcelona, a la seva seu del MUHBA	Vil·la	 Joana, exposa i 
conserva l’habituació en què va morir Jacint Verdaguer el 10 de juny de 1902. Aquest és 
l’espai on, autoritats i representants d’entitats dipositen cada any flors en memòria del 
poeta.  

Davant les circumstàncies canviants per la crisi sanitària, el Museu d’Història de 
Barcelona informarà, amb major proximitat al 10 de juny, els detalls de l’acció ‘Cobriu-
me de flors’ al MUHBA Vil·la Joana. 

 

 
L’ACCIÓ:	VERSOS	A	LES	XARXES	SOCIALS	

A més de l’ofrena floral, l’organització anima a tothom a celebrar els 175è aniversari del 
naixement del poeta amb una acció	a	les	xarxes	socials. Es tracta d’enregistrar vídeos 
recitant el poema d’homenatge a Verdaguer i publicar-los a les xarxes socials amb les 
etiquetes #17V	i	#Verdaguer175. 

 
<<Cobriu-me de flors, 
que d’amors me moro; 
cobriu-me de flors, 
que em moro d’amors.>> 

 

Et proposem: 

1-Selecciona una flor o ram, la teva ofrena a Verdaguer per aquest 175 anys 

2-Enregistra'l i recita el poema que dona nom a l'acció  

3-Comparteix la teva ofrena a les xarxes (twitter, facebook i instagram) amb les 
etiquetes #Verdaguer175 o #17V  

Digues o escriu la flor que has triat. Entre tots farem un jardí de poemes a Verdaguer. 

També ens agradarà escoltar quaslevol dedicatòria que t'agradaria deixar per aquest dia 
tan especial. 

D'altra banda, ja fa dies que els versos de Verdaguer estan presents a les xarxes a través 
d'iniciatives com #RecitemVerdaguer, una campanya del Teatre l'Atlàntida de Vic, amb 
motiu del seu desé aniverari i impulsada amb la col·laboració de la Fundació Jacint 
Verdaguer. Un any de doble celebració: #10aniversari i #Verdaguer175. 
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EL	POEMA	

	

Fulcite	me	floribus	
 

Cobriu-me de flors, 
que d’amors me moro; 

cobriu-me de flors, 
que em moro d’amors. 

 
Les flors que ací creixen, 
mes, ai!, no em goreixen, 

que sols ho farien, 
 

si per mi florien, 
les de l’estelada 

que, en suau rosada, 
damunt sa estimada 

fa ploure l’Espòs. 
 

Cobriu-me de flors, 
que d’amors me moro; 

cobriu-me de flors, 
que em moro d’amors. 

 
 

Verdaguer, Jacint. «Fulcite me floribus» dins Idi·lis	i	cants	mísitcs 
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EL	PEDRÓ	
	Monument	de	Folgueroles	a	Verdaguer	

 

 

El 8 de maig de 1908 s’inaugurava, enmig d’una 
gran multitud, de persones vingudes d’arreu, El 
Pedró. El monument és de pedra, gres de 
Folgueroles, extreta de la pedrera del mas l’Arumí i 
cedida pel seu propietari, Joan Casarramona. Els 
picapedrers del poble van participar en la 
construcció de forma gratuïta. S’encarregà de la 
direcció de l’obra l’empresa constructora vigatana 
Vídua i fills de Joan Ylla. El projecte el va dirigir el 
jove arquitecte de Vic Josep M. Pericas i Morros, que 
havia acabat la carrera l’any 1906 i que segons 
pròpia confessió, va «sortir gaudinitzat de l’escola». 
En efecte, la influència de Gaudí es posa de manifest 
en el monument, especialment en els motius florals 
que coronen el pinacle. Sota l’efígie del poeta, un 
baix relleu de marbre, s’hi pot llegir: «El poeta M. 
Jacinto Verdaguer y Santaló nasqué en aquest poble 
el 17 de Maig de l’any de N†S 1845» junt amb 
l’anagrama de les lletres inicials de Jesús, Maria i 
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Josep. En el monument original, a sota la inscripció, s’hi esculpí un relleu amb les quatre 
barres i una corona de llorer. Sembla que la insígnia catalanista fou mutilada en una data 
que no hem pogut concretar amb precisió però que, a partir de les imatges que es 
conserven, probablement podria situar-se durant la dictadura de Primo de Rivera (1923-
1930).  

Moltes dècades més tard —el 1994— a instàncies del Patronat de la Casa Museu 
Verdaguer la insígnia hi fou restituïda a partir de fotografies. 

Font: El	Pedró.	100	anys! Exposició Fundació Jacint Verdaguer. Consultable aquí.  
https://www.verdaguer.cat/docs/exposicions/pedro.pdf	
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ANTECEDENTS	
Les	ofrenes	florals	a	Verdaguer		

	

L’ofrena al monument d’El Pedró ve de lluny. Resulta difícil posar data a les primeres 
ofrenes florals al monument alçat el 1908 a Folgueroles en record del poeta. El 1952 però, 
l’ofrena esdevé el punt d’inici del que s’ha conegut popularment des de llavors com a 
Festa Verdaguer.  

El	concurs	de	rams	de	flors	de	Folgueroles	

Seguint una vella tradició d’una veïna que cada any deixava flors al monument d’El Pedró 
de Folgueroles, l’any 1977 es va convocar per primera vegada el concurs de rams de flors 
en les modalitats de bosc i de jardí. El concurs el segueix organitzant anualment 
l’Associació Amics de Verdaguer. 	

Engany no es farà concurs però sí que es rebran tots els rams a la plaça amb motiu de 
celebració i festivitat.  
 
Ofrenes	florals	a	Barcelona	
  
Des de després de la seva mort i, amb el condicionants dels esdeveniments polítics, fins a 
la guerra civil espanyola es van continuar fent els tradicionals homenatges a Verdaguer 
al cementiri de Montjuïc i al peu del seu monument a Barcelona, a la cruïlla de Diagonal 
amb Passeig Sant Joan (Josep M. Pericas, 1924).  
 
Amb el franquisme, alguns actes d’homenatge al poeta, que podien ser mostra de 
catalanitat, van ser expressament prohibits, com ara l’ofrena floral al monument. El 1952, 
el jove escolta Josep Vallespí va ser detingut i torturat per fer l’ofrena clandestina al 
monument del poeta a la Diagonal, i per participar en el desplegament d’una bandera 
catalana al turó de Sant Pere Màrtir durant l’acte de clausura del Congrés Eucarístic 
Internacional.  
 
Des de la seva reobertura, el MUHBA Vil·la Joana porta a terme l’ofrena floral a l’espai 
museïtzat de Vil·la Joana, on es conserva la cambra on va morir el poeta. Les ofrenen 
florals però, són presents a Vil·la Joana des de molt abans. Ja a inicis dels anys ’60 del segle 
passat, quan eren les Escoles Vil·la Joana, hi ha testimoni de les ofrenes de l’escola i 
l’alumnat al bust de Jacint Verdaguer situat al jardí. 
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LA	CANCEL·LACIÓ	DE	LA	FESTA	VERDAGUER	
Orígens	i	història	de	la	Festa	

  

Amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per l’aparició de la COVID-19, la Festa 
Verdaguer 2020 s’ha cancel·lat. Els més de 30 actes previstos es traslladen a l’edició 2021. 
Malgrat tot, l’organització posa l’èmfasi en la voluntat de mantenir la tradició antiga de 
celebració del naixement del poeta.  

Per aquest motiu impulsen la celebració d’un acte simbòlic per celebrar els 175 anys del 
naixement del poeta: Cobriu‐me	de	flors.  

 

La Festa Verdaguer es remunta al 1952 esdevenint una festa popular d’homenatge al 
poeta. Des de llavors, el seu poble natal el recorda, homenatge i reivindica cada 17 de 
maig amb motiu del naixement. L’Any 2002, amb la celebració de l’Any Verdaguer en 
l’àmbit nacional, s’accentua el caràcter literari de la festa i és a partir del 2007, amb la 
creació de la Fundació Jacint Verdaguer i el 2008 amb la consolidació del projecte 
museístic de la Casa Museu (entrada al Registre de museus amb el número 175) que el 
primer museu literari català lidera la festa de divulgació per excel·lència al poeta. 

Al llarg de 10 anys la Fundació consolida una festa en el binomi popular-literari que 
comença el cap de setmana més proper al 17 de maig i s’allarga durant 15 dies amb ja 
clàssics com el Mercat del Llibre Vell de poesia, la mostra de danses tradicionals, el 
discurs d’homenatge al poeta, i actes populars, recitals i presentacions de llibres. 

És el 2017 que la Festa Verdaguer fa un nou salt. Suma esforços amb el museu d’Història 
de Barcelona, el MUHBA Vil·la Joana, Casa Museu Verdaguer de la Literatura, amb qui se 
signa un conveni de col·laboració i comença a programar-se una Festa Verdaguer 
conjunta. La Festa eixample el seu marc geogràfic (Folgueroles-Barcelona) i temporal (de 
la data de naixement -17 de maig- a la data de mort -10 de juny-). Aquest és el marc de 



10 
 

treball actual. La programació conjunta arriba al tercer any de col·laboració. La suma 
inicial de programes s’entrellaça en unes activitats conjuntes a partir d’eixos temàtics 
estables com són la natura i la música. 

 

	

PER	A	MÉS	INFORMACIÓ	

 

Casa	Museu	Verdaguer	

Carrer Major, 7. Folgueroles. www.verdaguer.cat 
De dimarts a diumenge — de 10 h a 13.30 h 
Dimarts i dissabtes — de 17 h a 19 h 
Tel. 938 122 157 — info@verdaguer.cat 

 

MUHBA	Vil·la	Joana.	Casa	Verdaguer	de	la	Literatura	de	Barcelona	

Ctra. de l’Església, 104. Vallvidrera 
Dijous de 10 a 14 h, dissabtes i diumenges de 10 a 19 h 
Informació MUHBA: 
De dilluns a divendres — de 10h a 14h i de 16h a 19h 
Tel. 932 562 122 — reservesmuhba@bcn.cat 

 

Fundació	Jacint	Verdaguer 
Contacte de Comunicació 
Bàrbara Branco – 660 392 994 – barbara@latremenda.coop 

 


