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La festa homenatge a Verdaguer pren, aquest any, 
un sentit reivindicatiu. Som hereus de la llengua 
de Verdaguer és el lema de l’exposició que es podrà 
veure a l’Escola i que recull activitats que defensen la 
immersió lingüística i reafirmen el compromís de la 
societat envers la nostra llengua.

Presentarem l’edició crítica En defensa pròpia vol. 17 
de les Obres Completes que ens recorda que Jacint 
Verdaguer fou perseguit, humiliat, tractat de boig i 
condemnat a l’exili de la Gleva per mantenir-se fidel 
als seus ideals. Ell es defensà escrivint i el seu cas va 
saltar a la premsa, va commoure tothom i es convertí 
en un dels símbols més populars de la nostra cultura. 
Admirat per tots els escriptors de la nostra llengua com 
Salvador Espriu, el poeta de La pell de brau, que deia: 
“Verdaguer és una figura que crema així que es toca, i 
es fa impossible no apassionar-s’hi.”

Compartirem l’experiència d’un escriptor contemporani, 
Salem Zènia, perseguit per expressar-se en amazic 
(berber) i que viu refugiat a Barcelona.

Celebrarem el 10è aniversari del Mercat de Llibre 
Vell de Poesia i ens unirem amb Roda de Ter en la 
commemoració del 10è aniversari de la mort de Miquel 
Martí i Pol amb la Caminada a les envistes del Ter: 
Verdaguer i Martí i Pol que recorre el paisatge dels 
dos poetes.

EXPOSICIONS
 

Del 17 de maig al 9 de juny
Sala de Plens de l’Ajuntament

Veus silenciades, Veus rescatades 
De dimarts a diumenge de 10 a 13.30 h 
Dimarts i dissabte de 17 a 19 h

18 de maig de 16 a 18 h
Escola Mossèn Cinto

Som hereus de la llengua 
de Verdaguer

Dia  20 de maig de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 
Casa Museu Verdaguer
(entrada gratuïta)

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

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Mossen Cinto
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Divendres 17 

20 h Casa Museu Verdaguer 
Presentació: En defensa pròpia de 
Jacint Verdaguer a càrrec de Ramon Pinyol, 
professor de la Universitat de Vic, i de Lluïsa 
Plans, curadora de l’edició

Dissabte 18 

10.30 h Sala de Plens 
Reunió plenària de la Societat Verdaguer 

12 h Sala de Plens
Conferència: L’excursionisme i el cant coral: 
territori, societat i utopia en l’obra de 
Josep Anselm Clavé,
a càrrec de Roger Canadell, membre  
de la Societat Verdaguer i professor 
universitari

de 16 h a 18 h Escola
Exposició:  
Som hereus de la llengua de Verdaguer

de 17 h a 19.30 h Itinerant

ARBRE DE MAIG
Inauguració de plaques al carrer Vilanova  
de Sau
Tallada del Maig a la Font Trobada
Plantada del Maig i danses a la plaça 
Verdaguer

de 19 h a 22 h Plaça Verdaguer
Sopar de l’Arbre de Maig
Tiquets anticipats: 7 €. El mateix dia: 9 €

22 h Centre Cultural
Concert: ROGER MAS Canta a Verdaguer
Roger Mas – veu i guitarra
Arcadi Marcet – contrabaix 
Preu: 12 €. Anticipada: 10 €. Socis d’Amics
de Verdaguer: 7 €. 
Reserves: Casa Museu Verdaguer 

Diumenge 19

de 10 a 18 h Plaça Verdaguer 

MERCAT DEL LLIBRE VELL DE POESIA 
MERCAT I TAST DE PAGÈS 

TALLER DE JOCS TRADICIONALS  
(10.30 - 12.30 h | 16 - 18 h)

10.30 - 12 h 
Concurs de Rams

11.15 h 
Missa solemne

12.30 h
Ofrena floral, Ballet de Folgueroles i 
altres danses

13.30 h Jardins de Can Dachs
Parlament d’homenatge a Verdaguer,
a càrrec del M. Hble. Sr. Artur Mas, president 
de la Generalitat de Catalunya, i l’Il·lm.  
Sr. Carles Baronet, alcalde de l’Ajuntament  
de Folgueroles

16 h i 17 h Ajuntament. Sala de Plens
Audició: Flutes Notes i Folkeroles,  
conjunt de corda. Aula de Música  
de Folgueroles (Associada a l’EMVIC)

18 h Jardins de Can Dachs
Concert de la Banda de l’EMVIC  
dirigida per Ferran Anglí 
Lliurament de premis del concurs de Rams 

Divendres 24

19 h Sala de Plens
Presentació de l’exposició:  
Veus silenciades, Veus rescatades,  
a càrrec de Carme Arenas presidenta  
del PEN català
Conferència:  
Dir sense por. La llibertat d’expressió,  
a càrrec de Salem Zènia 

Dissabte 25

12 h i a les 20 h Casa Museu Verdaguer
Projecció de la pel·lícula  
El venedor de records de Cané, Crusats i 
Casadevall, un projecte del Centre per  
a la Normalització Lingüística d’Osona

17 h Ermita de la Damunt
FLORS DEL DESVARI
Trobada de lectures i improvisacions 
poètiques i musicals 
Dinar popular (14 h). Preu: 8 €. Reserves:  
fins al 23 de maig a la Casa Museu Verdaguer 

Diumenge 26

8.30 h Plaça Verdaguer. Inscripcions
CAMINADA POPULAR:  
A les envistes del Ter: Verdaguer  
i Martí i Pol

10.30 h Passeig del Ter, Roda de Ter
Esmorzar i lectura poètica

12.30 h Ermita de la Damunt
Cloenda i lectura poètica
Preu: 7 €. Socis d’Amics de Verdaguer: 5 €
Reserva prèvia. Casa Museu Verdaguer

17 h Ermita de la Damunt
QUATRE HORES DE SARDANES
Cobla Lluïsos
Bellpuig Cobla

Diumenge 9 de juny

11.30 h Font del Desmai
Recital poètic:  
Ara és demà: la ginesta floreix
Organitza: Patronat d’Estudis Osonencs

Dilluns 10 de juny

19 h a l’Església
Dia de la Memòria  
Repic de campanes a l’església  
Organitza: Dia de la Memòria
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