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SANTUARI DE LA GLEVA

De Llull a Verdaguer

Posar les Perles del «Llibre d’Amic e Amat» al centre de la Festa Ver-
daguer d’enguany serà com interpretar i escoltar un concert de 
piano a quatre mans. Els grans solistes seran Ramon Llull i Ja-
cint Verdaguer, els dos genis fundadors de la llengua catalana, tan 
allunyats i alhora tan pròxims.  El mallorquí la va fer néixer fa més 
de 700 anys en plena Edat Mitjana i el català de Folgueroles la 
va fer renéixer en plena Revolució Industrial. L’un portà la llengua 
catalana a la seva Naixença entre les llengües nacionals de l’Europa 
Medieval i l’altre la portà a la seva Renaixença entre les llengües 
romàniques del Romanticisme. Segles els separen i segles els unei-
xen. Segles ens en separen i segles ens hi uneixen.

En aquest context presentem un programa que té com a teló de 
fons Ramon Llull i el Llibre d’Amic e Amat amb el llibre de Jacint 
Verdaguer, Perles del «Llibre d’Amic e Amat». Per això el XIIIè Mercat 
del Llibre Vell de Poesia el dediquem a aquest llibre; la convidada 
d’honor és la Sra. Francina Armengol i Socias, presidenta del go-
vern de les Illes Balears; el Sr. Joan Santanach, comissari de l’Any 
Llull, pronunciarà una conferència sobre la relació dels dos autors, 
i gaudirem de l’espectacle Cos a Cos dirigit pel mallorquí Biel Mes-
quida que dóna veu a Llull, Verdaguer i Vinyoli en relació al Llibre 
de l’amat de cada un dels escriptors.      

22 de maig 
de 10 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda 
Entrada gratuïta a la Casa Museu Verdaguer

Visita a l’exposició: 
Dos creadors. Verdaguer Perejaume

Tots els actes són gratuïts 

excepte els que indiquen el preu

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
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DIMARTS, 17 DE MAIG
A 2/4 de 9 del vespre. Teatre L’Atlàntida de 
Vic

CONCERT
Cantata Canigó de Jacint Verdaguer
Veu: Escola coral de l’EMVIC, Coral 
Brusquina i alumnes de centres de 
Secundària d’Osona i el Ripollès. Dirigits per 
Pere Sellarès i Sebastià Bardolet
Música: Gots de Tuba  
Harmonitzacions: Xavier Capdevila

Preu: 10 €. Venda d’entrades al Teatre L’Atlàntida i 
www.atlantidavic.cat 

Organitza: Tradicat amb la col·laboració de 
l’EMVIC, la Fundació Jacint Verdaguer, el Centre 
de Recursos Pedagògics d’Osona i el Centre de 
Recursos Pedagògics del Ripollès

DIVENDRES, 20 DE MAIG
A 1/4 de 4 de la tarda. Jardins de Can 
Dachs

ESPECTACLE
Com sona l’amor?  
a propòsit de Llull, Verdaguer i altres 
poetes, a càrrec dels alumnes de l’escola 
Mossèn Cinto

A les 8 del vespre. Casa Museu Verdaguer 

PRESENTACIÓ
Maleïda. L’aventura de Jacint Verdaguer  
a l’Aneto, de Bernat Gasull
A càrrec de Xevi Roviró de la Unió 
Excursionista de Vic i el mateix autor

DISSABTE, 21 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
El Llibre d’amic e amat  i l’experiència 
mística de Blanquerna,  a càrrec de Joan 
Santanach, professor de la Universitat de 
Barcelona i comissari de l’Any Llull
Breu mostra de cant a càrrec del Cor 
d’homes de Folgueroles dirigit per Sebastià 
Bardolet

A les 5 de la tarda. Itinerant

ACTE POPULAR
Arbre de Maig
Inauguració de plaques al carrer del 
Campet, 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
Cos a Cos
Llull, Verdaguer i Vinyoli dirigit per Biel 
Mesquida amb les actrius Pepa López i 
Carme Callol
Preu: 12 €. Anticipada: 10 €. Socis d’Amics de 
Verdaguer: 7 € Reserves: Casa Museu Verdaguer

DIUMENGE, 22 DE MAIG
De 10 a 2 del migdia. Plaça Verdaguer

FESTA
Mercat del Llibre Vell de Poesia 

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

A 3/4 de 12 del matí. Església Parroquial
Missa solemne

A 2/4 d’1 del migdia
Ofrena floral, Ballet de Folgueroles  
i altres danses

A continuació. Jardins de Can Dachs
Parlament d’homenatge a Verdaguer 
A càrrec de la M. Hble. Francina Armengol 
i Socias, presidenta del govern de les Illes 
Balears, i l’Il·lm. Sr. Carles Baronet, alcalde 
de Folgueroles

A les 4 de la tarda. Centre Cultural

AUDICIÓ
Tastets musicals 
A càrrec dels alumnes de l’aula de Música 
de l’EMVIC

A les 6 de la tarda. Jardins de Can Dachs

CONCERT
Band the Cool Ensemble 
Banda de Jazz formada per diversos músics 
situats al Triangle del Senglar: Osona,  
el Ripollès i la Garrotxa
Lliurament de Premis del Concurs de 
Rams 

A continuació. A l’ajuntament
Presentació de la maqueta: La plaça  
del meu poble d’Albert Teixidó

DIVENDRES, 27 DE MAIG
A les 8 del vespre. Casa Museu Verdaguer 

PRESENTACIÓ 

Flors del Calvari. Llibre de consols de 
Jacint Verdaguer
A càrrec de Ramon Pinyol, professor de 
la Universitat de Vic-UCC, i de M. Àngels 
Verdaguer, curadora de l’edició

DISSABTE, 28 DE MAIG
De 2 del migdia a 8 del vespre. Ermita de la 
Damunt
FESTIVAL LITERARI 
Flors del Desvari
Trobada de lectures i improvisacions 
poètiques i musicals. Veus: Àngels Gregori, 
Maria Sevilla i Maria Cabrera. Música: Jordi 
Rallo, percussió; Sébastien Roueche, kazoo, 
arpa de boca, guitarra i pedal d’efectes; i 
Marçal Ayats, violoncel
Presenta: Biel Barnils

Mostra i venda de llibres d’editorials 
especialitzades en poesia
Imprescindible reservar el dinar abans al 26 de maig. 
Preu: 10 €. Socis d’Amics de Verdaguer: 8 €. 

DIUMENGE, 29 DE MAIG
Inscripcions i sortida a 2/4 de 9 del matí. 
Plaça Verdaguer

CAMINADA POPULAR 
Llocs Verdaguer de les Guilleries

A 2/4 d’11 del matí. Pla de les Bruixes, Sant 
Feliuet
Esmorzar i lectura poètica 

A 2/4 d’1 del migdia. Ermita de La Damunt
Cloenda i lectura poètica
Preu: 7 €. Socis d’Amics de Verdaguer: 5 €

A la 1 del migdia. Prats de la Damunt

ACTE D’HOMENATGE

Nova saba per al Pi de les 3 Branques
Parlaments a càrrec de Jaume Farràs, 
professor i berguedà d’origen, i de Maria 
Homs, presidenta d’Amics de Verdaguer

Representació del poema a càrrec de la 
Colla jove del grup de teatre L’Atlàntida

A 2/4 de 6 de la tarda. Santuari de la Gleva

CONCERT
Concert per a veu i orgue a partir de 
textos de Jacint Verdaguer
Clara Marsó Arderiu, soprano. Jaume 
Bardolet Casas, tenor. Abel Miró Comas, 
orgue

DIUMENGE, 5 DE JUNY
A les 11 del matí. Font del Desmai
ACTE POÈTIC
Cloenda de la Quinzena literària 2016
Organitza: Patronat d’Estudis Osonencswww.verdaguer.cat
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