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La Festa Verdaguer i la Quinzena literària que se celebra 
anualment pel mes de maig a Folgueroles és un dels 
festivals literaris de més tradició a Europa. En efecte, és 
des de l’any 1952 que ja de manera ininterrompuda té lloc 
a Folgueroles la celebració del dia Verdaguer, el poeta més 
popular i més representatiu de la llengua nacional dels 
catalans. No fou fins un any després, el 1953, que a Dublín 
començà el “Bloomsday” anual, dedicat al famós escriptor 
irlandès James Joyce, autor de la novel·la Ulisses, escrita 
en anglès. Com el “Bloomsday” posa anualment Irlanda i 
la seva història al calendari, així també el “Dia Verdaguer” 
esdevé any rere any el recordatori festiu que els catalans 
tenim en Verdaguer el gran escriptor que ens representa 
aquí i a fora en la llengua nacional.  

L’edició de la Festa Verdaguer 2011, la 59a, presenta una 
programació de vint actes entre els quals destaquen dues 
celebracions majors:

La PLantada de L’arbre de Maig, de fonda 
significació i llarga trajectòria, enguany compta amb la 
distinció de Festa Popular d’Interès Cultural, declarada per 
la Generalitat de Catalunya.
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ballar la Veu és la nova acció, inèdita, arcaïtzant i 
plena de ressons i acords múltiples, que Perejaume 
ha preparat per a la Plantada de l’Arbre de Maig de 
2011, any especial per Canigó.  

Canigó 125 anys és el nom genèric que engloba 
tots els actes que, durant l’any, s’han fet i es 
continuen fent a l’entorn de la celebració dels 125 
anys de la primera edició de Canigó. Per això tindrà 
una solemnitat especial el dia de la Festa Verdaguer, 
el 15 de maig, en què hem convocat a tots els lectors 
que llegeixen a Youtube CANIGÓ 125 VEUS perquè 
tots junts, ara de manera real, puguem gaudir 
d’aquesta lectura polifònica de Canigó, el gran 
poema dels catalans. Com a personalitat convidada 
hi assistirà Muriel Casals, presidenta d’Òmnium 
Cultural.

També assenyalem que el programa de la 
Quinzena Literària arrenca el divendres 13 de maig 
simultàniament a Barcelona i a Folgueroles, i és, com 
sempre, en aquest últim  lloc on es desenvoluparan 
la resta de les activitats.



Exposicions

Sala de Plens, Can dachs
Plaça Verdaguer, núm. 1

Del 14 al 22 de maig 
(diàriament de 10-13,30 h i dissabtes de 17-19 h)

Canigó, versions
Presentem una exposició, si voleu eclèctica, que reuneix tres ele-
ments cada un dels quals parla per ell mateix i l’únic nexe que 
tenen en comú és Canigó ja sigui la muntanya, el poema o el mite.

•	Silueta del Canigó presa des de Prades (1885). Croquis de 
Jacint Verdaguer i una carta autògrafa del poeta. Els documents 
provenen del fons de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner 
de Canet de Mar.

•	Can I go to Canigó? (2009). Quadre de tècnica mixta de Pas-
cal Comelade, músic i artista rossellonès. La peça prové del fons 
particular de l’artista.

•	Canigó 125 Veus (2011). Vídeo de Culdesacproduccions que 
recull la lectura polifònica de 125 lectors.

Casa Museu Verdaguer
Carrer Major, núm. 7

Les edicions de Canigó
Durant tot l’any 
www.verdaguer.cat



Divendres, 13 de maig
L’Horiginal. Ferlandina 29, Barcelona
20,30h

Verdagueríada
L’Horiginal, a partir d’aquest any, s’ha volgut sumar a la Festa 
Verdaguer amb la Verdagueríada. El títol de l’acte s’inspira en les 
celebracions que fan els seguidors de Schubert, i vol ser una mena 
de gran tribut al poeta de Folgueroles des de la Ciutat Comtal. 
Aquesta primera edició anirà a càrrec de Neus Dalmau, artista que 
presentarà Verdaguer des de la seva òptica.

Casa Museu Verdaguer 
20h

Presentació del llibre 

Xocolata desfeta 
A càrrec del mateix autor Joan-Lluís Lluís

L’escriptor rossellonès a Xocolata desfeta fa un exercici d’estil 
en què es proposa escriure un mateix relat de cent vint-i-tres 
maneres diferents entre les quals hi ha escriptors de tots els 
temps i Jacint Verdaguer és un d’ells. 

Dissabte, 14 de maig 
Centre Cultural
10,30h

Reunió plenària de la Societat 
Verdaguer
La Societat Verdaguer, formada per una cinquantena de mem-
bres, té per objectiu principal la promoció, la investigació i la 



difusió dels estudis literaris sobre el segle xix i, concretament, 
sobre Jacint Verdaguer.

11,30h

Conferència-audició a càrrec de Francesc Cortès, musicòleg i 
membre de la Societat Verdaguer

Escoltar Verdaguer des del pendís
L’any 1935 el compositor Joaquín Rodrigo va compondre el Tríptic 
verdaguerià. La guerra civil del 1936 en va impedir la seva estrena. 
Quan Joan Pich programà el Tríptic l’any 1946 al Palau de la Músi-
ca Catalana, Rodrigo s’havia convertit en un referent de la música 
i de la política cultural manipulada pel franquisme. Com el Canigó 
d’Antoni Massana, el Tríptic verdaguerià s’obrí a dues perspectives 
radicalment oposades des que fou compost fins que s’interpretà. 

Sala de Plens, Can dachs
13h
Inauguració de l’exposició

Canigó, versions

Itinerant
17 a 19,30h

Arbre de Maig
Sortida de la comitiva del CEIP Mossèn Cinto amb 
l’acompanyament dels Flabiolaires de les Guilleries i dels 
Rossinyols de Muntanyola / Inauguració de les plaques amb 
versos del Canigó al Passavant / Tallada de l’Arbre de Maig a la 
Font Trobada / Plantada de l’Arbre de Maig a la Plaça Verdaguer 
amb berenar i danses 

La tradició de l’arbre de Maig, declarada Festa Popular d’Inte-
rès Cultural, és el símbol de l’inici de la festa dedicada al poeta 



de Folgueroles. El dissabte a la tarda, els nens i la gent gran del 
poble, acompanyats pels grallers i flabiolaires surten cap al bosc 
per a tallar un arbre que es porta a mans fins a la plaça, on es 
planta i es guarneix amb serrells i serpentines. 

Plaça Verdaguer, al peu del campanar
22h

Ballar la Veu
Perejaume diu de Folgueroles: «Lloc i autoria, verdagueritat i 
folgueroles, obra i geografia, grandiositat i petitesa, terra natal i 
terra estranya, s’aglutinen i mesclen de cara a constituir més tard 
els seus casolaníssims punts de comparança amb no importa 
quina cosa, distància o magnitud».
L’artista, després de les tres intervencions que va fer l’any 
2002 sobre “el terme real i verdaguer de Folgueroles”, pre-
tén de nou abastar l’obra de Verdaguer, ara però, sense pronunci-
ar-ne una sola paraula. Emmudint els textos i fent-los presents a 
través de l’extensíssim repertori musical que els ha abrigat.
És una coproducció de la Fundació Jacint Verdaguer, la Fundació 
de la Fira de la Mediterrània de Manresa i l’ESMuC.

En cas de mal temps, la performance es traslladarà al diumenge 15 
a les 8 del vespre

Diumenge, 15 de maig

Servei d’autocar Barcelona-Folgueroles-Barcelona
www.quellegeixes.cat

Plaça Verdaguer
10 a 14h

Mercat del Llibre Vell de Poesia
La 8a edició del Mercat de Llibre Vell de Poesia està dedicada al 
llibre Canigó que va aparèixer per Nadal de 1885 encara que duia 
la data de 1886. El poema presenta una forma èpica moderna. 



Construït en dotze cants, va ser acollit amb entusiasme per la 
crítica i va representar el punt més àlgid de producció poètica de 
Verdaguer. 
El Mercat permet triar i remenar edicions antigues i té el privilegi 
d’estar ubicat davant per davant de la casa familiar de Verdaguer, 
on van morir els pares i on ell retornava sempre que venia a 
Folgueroles. 

Plaça Verdaguer
10,30 a 12h

Concurs de Rams
El concurs que arriba a la 24a edició consisteix a preparar un 
ram de flors, ja sigui de bosc o de jardí, i portar-lo al peu del 
monument modernista de Josep M. Pericas, conegut com el 
Pedró. A migdia el jurat valora els rams participants i a la tarda en 
acabar el concert es fa públic el veredicte i es lliuren els premis.

Centre Cultural
10,30h
Presentació del vídeo 

Canigó 125 veus 
Canigó 125 Veus és el poema Canigó de Jacint Verdaguer llegit 
per 125 persones per celebrar el 125è aniversari de la primera 
edició del llibre. una lectura polifònica que des del mes de gener 
es penja diàriament a la xarxa. Els lectors, situats en diversos 
indrets dels Països Catalans, van llegint el llibre que conté la 
llegenda pirinenca que uneix els catalans de banda i banda del 
Pirineu. Hi intervenen veus tan reconegudes com Albert Om, M. 
del Mar Bonet, Enric Casasses, Gerard Quintana, Carles Duarte, 
Dolors Miquel, Moisès Broggi, Teresa Rebull, Perejaume, Montse 
Vellvehí, els Amics de les Arts, Joan-Lluís Lluís, Lluís Soler, entre 
altres. Es comptarà amb la presència d’alguns lectors.



església parroquial
11,45h

Missa solemne

Pedró monument
12,30h

Ofrena floral
Ballet de Folgueroles i altres danses
El Ballet de Folgueroles, recollit al costumari de Joan Amades, 
fou recuperat fa 40 anys per Amics de Verdaguer. Des d’alesho-
res és un dels actes més celebrats de la festa que compta amb 
la col·laboració de dansaires no professionals de totes les edats 
dirigits per Montse Segalés. A la plaça es crea molta expectació 
perquè les parelles competeixen en el temps de mantenir les 
noies alçades i perquè només es balla aquest dia de l’any. 

Jardins de Can dachs
13,30 h 

Parlament d’homenatge a Verdaguer
Hi intervindran Muriel Casals, presidenta d’Òmnium Cultural, 
i Carles Baronet, alcalde i president de la Fundació Jacint 
Verdaguer.

18 h

Un tastet de Gospel
Aquest grup de gospel de Taradell presenta un espectacle que 
recull la tradició de la música religiosa posant un especial èmfasi 
en el moviment dels cantaires i les coreografies per tal d’arribar 
més al públic i crear un espectacle ple de sensacions i emocions.



Divendres, 20 de maig
Casa Museu Verdaguer
20h
Conferència

Comillas i els mecenes de Gaudí  
i Verdaguer 
a càrrec de Manuel Gómez Anuarbe, paisatgista, gran co-
neixedor de la “villa de Comillas” i de la trajectòria familiar de 
l‘empresari nascut a Cantàbria. 

Dissabte, 21 de maig

Casa Museu Verdaguer 
12h
Presentació del vídeo

Carta a un detractor
de Produccions El Castor i direcció de Ramon Trias
És un curtmetratge, realitzat per un grup amateur de Torelló, 
amb un guió que gira entorn d’una de les cartes que mossèn 
Cinto va escriure per defensar-se dels seus enemics. 

Pla de l’ermita de la damunt
18h

Flors del Desvari
Trobada d’improvisacions poètiques i berenar
un espai de trobada on poetes, músics i il·luminats pujaran a 
l’escenari a desvariejar amb seny; on les paraules flueixen amb 
la música i la música hi té molt a dir. Tot hi té cabuda menys 
la vergonya. Tot amanit amb viandes i begudes de la terra. 
Porteu la taula que el porró ja l’hi posarem nosaltres!



Diumenge, 22 de maig

Plaça Verdaguer
8,30h

Caminada popular  
pels Llocs Verdaguerians
Forma part del cicle de caminades literàries que anualment, 
per aquestes dates, recorren la rodalia de Folgueroles seguint 
les passes de Verdaguer ja sigui per la Plana de Vic o indrets 
de Savassona i de les Guilleries. 

Sant Llorenç del Munt
10,30h

Esmorzar i lectura poètica
ermita de la damunt
12,30h

Cloenda i lectura poètica
Preu: 7 €. Socis d’Amics de Verdaguer, 5 €

Diumenge, 29 de maig

Font del desmai
11h

Recital

Remourem la gran tempesta 
(A cent anys de Joan Maragall)
Direcció: Pere Tió i Pep Paré
Diuen els poemes i interpreten músiques alumnes de l’institut 
Jaume Callís de Vic. Organitza: Patronat d’Estudis Osonencs



Amb la col·laboració de:

Organitza:
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Parròquia 
de Folgueroles

Escola cEIP
Mossèn cInto


