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Folgueroles celebra, des de fa més de cinquanta anys, l’aniversari 
del naixement del poeta Jacint Verdaguer el 17 de maig de 
1845. Amb el nom genèric de Festa Verdaguer l’any 1952, en ple 
franquisme, el poble va començar a organitzar un seguit d’actes 
que han esdevingut una de les festes literàries de més llarga 
tradició del país. 

La Fundació Jacint Verdaguer no oblida la vessant popular del 
poeta i per això ha endegat el projecte Ajuda’ns a trobar 
Verdaguer. És una proposta de cultura col·laborativa que 
demana que s’aportin imatges i documentació dels carrers, places, 
avingudes, institucions i monuments que al llarg del temps s’han 
dedicat a Verdaguer (www.verdaguer.cat).

Dins el programa Verdaguer 2010, del primer cap de setmana 
destaquem la conferència L’Atlàntida: de Plató a la Ciència 
actual passant per Verdaguer; l’acte d’homenatge a Pere Farrés 
i Isidor Cònsul; i El comte Arnau amb Joan Crosas i Manel Camp. 
Cal remarcar també el VII Mercat de Llibre Vell de Poesia 
que ens ofereix l’oportunitat de comprar, en un ambient festiu, 
primeres edicions i tot tipus de llibres de vell de literatura catalana. 
L’espectacle poètic musical Canigó presenta unes pinzellades de la 
composició operística d’Antoni Massana estrenada al Liceu l’any 
1953.

El segon cap de setmana, a banda de la XXIII Caminada pels llocs 
Verdaguerians, presentem per primera vegada una interessant 
proposta a l’ermita de la Damunt, que combina improvisacions 
poètiques i musicals: Estramp Jam.
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Exposicions

Casa Museu Verdaguer
carrer Major, núm. 7
Entrada gratuïta el dia 16 
De 10 a 13.30h i de 17 a 20h
La resta de dies horari i tarifes habituals

Sala de Plens, Can dachs 
plaça Verdaguer, núm. 1
Del 10 de maig al 25 de juny
Diàriament de 10 a 14h (dilluns tancat)

Coincidències insòlites: Geometries
És una exposició que neix de la col·laboració entre el Museu 
Abelló de Mollet del Vallès, el Centre d’interpretació del 
Molí de Can Rata de Ripollet i la Casa Museu Verdaguer de 
Folgueroles, adscrits a la Xarxa de Museus de la Diputació 
de Barcelona. En els fons d’aquests tres equipaments hi 
coincideixen elements que s’han posat en diàleg i com a 
resultat s’ha pogut traçar un triangle i una creu amb un nexe 
comú que és Verdaguer.

Mapa Literari Català
Mostra del projecte virtual del Mapa Literari Català 
Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català, amb seu 
a Folgueroles, ha creat aquest projecte que uneix literatura 
i paisatge i que, a través de la tecnologia de Google Maps, 
permet navegar per la geografia mundial i conèixer a través 
de textos, imatges i locucions la literatura de diversos autors 
catalans.



Divendres, 14 de maig
Jardins de Can dachs
16h

Cantata El poeta del Bosc
A càrrec del cor dels alumnes del CEIP Mossèn Cinto i 
de les Aules Associades de Música de Folgueroles i de 
Viladrau. Marc Serra, piano; Marcel·lí Druguet, saxo i 
direcció Júlia Fernández.
Cantata per a cor infantil que es va compondre per encàrrec 
de l’Ajuntament de Vic amb motiu del centenari de la mort 
del poeta Jacint Verdaguer (2002). Text de Núria Albó i 
música de Josep Baucells.

Casa Museu Verdaguer
20h

L’Atlàntida: de Plató a la Ciència 
actual passant per Verdaguer
A càrrec de Daniel Garcia-Castellanos del Grup de 
Recerca de Dinàmica de la Terra de l’Institut de Ciències de 
la Terra Jaume Almera (ICTJA) i Ricard Torrents, membre 
de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i professor emèrit de 
la UVic.
La conferència té per objecte presentar el mite de 
l’enfonsament atlàntic recollit a la literatura clàssica enfront 
de les investigacions científiques que plantegen nous 
coneixements sobre la dinàmica de la terra.



Dissabte, 15 de maig
Centre Cultural
10h

Reunió Plenària de la Societat Verdaguer
La Societat Verdaguer té per objectiu principal la promoció, la 
investigació i la difusió dels estudis literaris sobre el segle XIX 
i, concretament, sobre Jacint Verdaguer.

12h

Homenatge a Pere Farrés 
i Isidor Cònsul
Acompanyament al piano a càrrec d’Andreu Gallén
L’Ajuntament de Folgueroles, la Societat Verdaguer, Amics 
de Verdaguer i la Fundació Jacint Verdaguer convoquen 
aquest acte d’homenatge als dos destacats verdagueristes 
traspassats recentment: Pere Farrés (1948-2008) i Isidor 
Cònsul (1949-2009).

ItInerant
de 17 a 19.30h

Arbre de Maig
Sortida de la comitiva del CEIP Mossèn Cinto amb 
l’acompanyament dels Flabiolaires de les Guilleries.
Inauguració de les plaques amb el poema Partint al carrer 
Guilleries
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 des de l’any 1986 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 
tallar un arbre que es porta a mans fins a la plaça i s’estén a 
terra. Seguidament se’n comença a pelar l’escorça, s’hi lliguen 
uns “vents” i es planta davant de l’església. Quan està ben 
equilibrat i lligat, es guarneix amb serrells i serpentines. Es fan 
danses al seu voltant. Des d’aquell dia fins al final dels actes 
de maig serà a la plaça. De tant en tant, i per sorpresa, s’hi 
pengen llaminadures o fuets i de seguida al voltant de l’arbre 
s’hi aplega una corrua de gent per animar el grimpaire a pujar 
a la cucanya.

Centre Cultural
21.30h

El comte Arnau 
A càrrec de Manel Camp, piano i Joan Crosas, veu 

Un espectacle multidisciplinari on es combinen teatre, cançó 
popular, música instrumental de nova creació. 
Inspirat en la llegenda creada a l’entorn del Comte Arnau, 
aquest espectacle està basat en un fragment del poema 
de Sagarra, el poema de Verdaguer i fragments de la cançó 
tradicional i del poema de Maragall. La veu de Joan Crosas 
recita els fragments literaris, canta en els moments més 
emotius de la narració i interpreta la cançó tradicional del 
Comte Arnau, mentre que Manel Camp desglossa un teixit 
musical  imaginatiu i apassionat a l’entorn del llegendari 
personatge dins del terreny creatiu que li és més proper, el 
jazz i la música improvisada. 
Preus: 8 € taquilla, 6 € anticipades i per als socis d’Amics de 
Verdaguer gratuït.



Diumenge, 16 de maig

Plaça Verdaguer
de 10 a 14h

VII Mercat del Llibre 
Vell de Poesia
Aquesta edició està dedicada al 
llibre Caritat (1885), un volum 
regalat pel propi poeta com a 
contribució solidària amb les 
víctimes del terratrèmol, que 
tingué lloc el 25 de desembre 
de 1884 a Andalusia. Verdaguer 
va oferir els diners que li aportà 
l’edició als damnificats.

Plaça Verdaguer
Inscripcions de 10.30 a 12h

XXXIII Concurs de Rams
El concurs 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.

església Parroquial
11.45h

Missa Solemne
Amb el Cor parroquial



Plaça Verdaguer. el Pedró 
12.30h

Ofrena floral 
Ballet de Folgueroles i altres danses 
a càrrec del Grup de Dansa de Folgueroles
El Ballet de Folgueroles, recollit al costumari de J. Amades, 
fou recuperat l’any 1971 per Amics de Verdaguer. Des 
d’aleshores és un dels actes de la festa més celebrats que 
compta amb la col·laboració de dansaires no professionals 
de totes les edats. 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
13.15h

Acte d’homenatge a Verdaguer 
Intervindran el senyor Josep Antoni Duran i Lleida, 
president del grup parlamentari de CiU al Congrés dels 
Diputats i secretari general de CiU i el senyor Carles 
Baronet i Aldabó, alcalde i President de la Fundació 
Jacint Verdaguer.

Jardins de Can dachs
17h

Cantata El poeta del Bosc
A càrrec del cor dels alumnes del CEIP Mossèn Cinto i de les 
Aules Associades de Música de Folgueroles i de Viladrau.
Marc Serra, piano; Marcel·lí Druguet, saxo i direcció Júlia 
Fernández.



Jardins de Can dachs
18h

Muntatge poètic musical Canigó
A càrrec de la Coral Llebeig 
Lletra de Jacint Verdaguer i música d’Antoni Massana

El Canigó que presenta la Coral Llebeig de Sant Pau d’Ordal 
té l’ambició de donar a conèixer una mica més el poema de 
Verdaguer, i també redescobrir la música d’un compositor de 
prestigi internacional poc reconegut a casa nostra.
L’espectacle uneix d’una banda el poema Canigó de 
Verdaguer, i de l’altra de la música de l’òpera Canigó amb 
llibret de Josep Carner i música del pare Antoni Massana, 
estrenada al Gran Teatre del Liceu l’any 1953.
El muntatge consta de la lectura d’uns versos del poema amb 
la inclusió d’apunts musicals extrets de l’òpera i cantats per la 
coral i solistes. 

Plaça Verdaguer
19.30h

Sardanes per la cobla: Els Lluïsos

Divendres, 21 de maig
Casa Museu Verdaguer
20h

Conferència Verdaguer: de l’home al mite
A càrrec de Ramon Pinyol, director de la Càtedra Verdaguer 
d’Estudis Literaris i professor de la Facultat de Ciències 
Humanes, Traducció i Documentació de la UVic (FCHTD).



Dissabte, 22 de maig
Pla de la damunt 
de 12h a 18h

Estramp Jam
Trobada d’improvisacions poètiques, musicals i 
gastronòmiques. Coordinen l’acte: Big Bang Valona de 
Sant Pol de Mar, Maresme. 

Estramps és una forma mètrica per a la composició poètica 
amb versos decasíl·labs i sense rima. El poema “Sum vermis” 
de Jacint Verdaguer n’és un exemple.
Jam és un mot anglès per definir una sessió amb músics que 
improvisen, i alhora vol dir confitura.
Unint, doncs, aquests dos mots, encabim el que vol ser 
una Estramp Jam, una trobada de poetes —amb aquest 
punt de llibertat que donen els estramps—, músics que es 
deixaran endur per les paraules tot just desvetllades i un àpat 
particular cuinat al moment. Un acte que se celebrarà al pla 
de l’ermita de la Damunt —lloc on Verdaguer situa la seva 
primera inspiració poètica— i que té la voluntat de convertir-
se en una trobada anual per aquestes dates.
Preu: 8 € (dinar inclòs), socis d’Amics de Verdaguer 6 €.



Diumenge, 23 de maig
Itinerant, de 8.30 a 13h

XXIII Caminada pels Llocs 
Verdaguerians. Ruta dels Munts

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. 
Lectura de textos durant tot el recorregut 
A càrrec d’Anna Maluquer. 

8.30h 

Sortida i inscripcions a la Plaça Verdaguer
10.30h 

Esmorzar als Munts 

12.30h   

Arribada i cloenda a la Damunt 
La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i 
el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, 
coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs Naturals i els dies 
mundials del Medi Ambient i de la Diversitat, ens conviden a 
participar-hi de franc.        
Inscripció obligatòria (anticipada a la Casa Museu Verdaguer,  
a www.verdaguer.cat i el mateix dia a la sortida).



Amb la col·laboració de:

Organitza:
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