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VERDAGUER:
POESIA I RELIGIÓ

Jornada de 
Tardor de l’ISCRVic  
Curs 2022-2023

23, 24 i 26
novembre 2022

Organitza:

Col·labora:

Ciències 
Religioses
Institut Superior
Vic

Institut Superior de Ciències Religioses de Vic 
T 938 861 555
secretaria@iscrvic.org 
www.iscrvic.org

VERDAGUER:
POESIA I RELIGIÓ

Entrada lliure amb prèvia inscripció a: 
secretaria@iscrvic.org

Coordinació: 
Francesc Codina (UVic-UCC i PEO)
M. Àngels Verdaguer (UVic-UCC)
Marc Sureda (ISCRVic)

Activitat reconeguda pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
a través del CIFE de la UVic-UCC per al 
professorat no universitari.

Llocs de realització: 
23-24 de novembre
Seminari Vic 
(Sala Torras i Bages)
Ronda Camprodon, 2
Vic (Barcelona)
26 de novembre
Ermita de Sant Jordi de Puigseslloses
Folgueroles (Barcelona)



VERDAGUER:
POESIA I RELIGIÓ

Jornada de 
Tardor de l’ISCRVic  
Curs 2022-2023

Dimecres, 23 de novembre

Sala Torras i Bages (Seminari Vic)

18.00 Presentació de la jornada

18.15 Entre el dolmen i l’altar:  
L’Atlàntida i el Canigó
a càrrec de Francesc Codina

18.55 La polièdrica poesia religiosa  
de Jacint Verdaguer:  
d’Idil·lis i cants místics a Càntics
a càrrec de Joan Requesens

19.35 Descans

19.45 «Quan l’amic naufraga»: lectures i mística 
a les Perles de Jacint Verdaguer
a càrrec de Joan Santanach

20.25 Presentació de l’Anuari Verdaguer.  
Revista d’estudis literaris del segle XIX, 
núm. 30 (2022)

20.40 Debat

23, 24 i 26
novembre 2022

Programa
Dijous, 24 de novembre

Sala Torras i Bages (Seminari Vic)

18.00 Poesia personal i espiritual consoladora: 
Flors del Calvari
a càrrec de M. Àngels Verdaguer

18.40 Entorn del concepte de caritat i la seva 
pràctica, especialment a Caritat i a En 
defensa pròpia
a càrrec de Ramon Pinyol

19.20 Descans

19.30 Brins d’espígol i una altra visió de l’univers 
botanicoreligiós de Jacint Verdaguer
a càrrec de M. Carme Bernal i Carme Rubio

20.10 Presentació del llibre de Pere Tió i Puntí, 
Pobresa. Poemes de Jacint Verdaguer 
(Verdaguer Edicions; col. Univers)

20.30 Debat i Cloenda

Dissabte, 26 de novembre

Ermita de Sant Jordi de Puigseslloses (Folgueroles)

10.00
13.00

Ruta a peu amb lectures: Verdaguer, entre 
un dolmen i un altar: de Sant Jordi de 
Puigseslloses a la Font del Desmai

Verdaguer sempre va provar de conciliar la dedicació 
absorbent a la poesia amb la seva fe religiosa i amb 
la seva condició de sacerdot, en un context històric en 
què no solament la doctrina cristiana, sinó també la 
funció de l’Església Catòlica, eren fortament contestats. 
Això li va comportar tensions personals i conflictes 
públics que han quedat reflectits en la seva obra.

Una obra en la qual trobem dos grans poemes èpics en 
què es combinen continguts religiosos amb altres de la 
tradició profana, poesia mística de gran volada, poesia 
al servei de les grans campanyes religioses i de foment 
de les devocions populars, i poesia personal íntima de 
fons religiós.

 Aprofundir en totes aquestes dimensions de la religió 
presents en la poesia de Verdaguer serà l’objecte de les 
diferents contribucions d’aquestes Jornades, coorda-
nitzades per l’Institut Superior de Ciències Religioses 
de Vic i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la 
UVic-UCC, amb la col·laboració de la Societat Verda-
guer i de la Fundació Jacint Verdaguer,  en l’escaiença 
del 120è aniversari de la mort del poeta. Set experts 
reconeguts revisaran les epopeies L’Atlàntida i Canigó, 
volums com Idil·lis i cants místics, Càntics, Caritat, Flors 
del Calvari o En defensa pròpia, i els llibres pòstums 
Perles del «Llibre d’Amic e Amat» i Brins d’espígol.


