
 
 

Jacint Verdaguer i Santaló  
nasqué a Folgueroles el 17 de maig de 1845 

 

Festa de Verdaguer a Folgueroles 

Diumenge, 15 de maig de 2022 

Actes en honor del poeta Jacint Verdaguer 
 

El diumenge més festiu a Folgueroles, en una edició que retorna a la plaça. 
 

Programa: 

A les 8: Sortida autocar de Barcelona, plaça de la Universitat, cantó de mar. 

A ¼ de 10: Arribada a Folgueroles. Esmorzar. 
 

►Visita pels llocs verdaguerians del poble: 

. Església parroquial, d’origen romànic 

. Racó de Mossèn Cinto. 

. Monument a Verdaguer 

. Can Pep de Torrents, casa familiar de Verdaguer 

. Ajuntament – Can Dachs 

. Casa Museu Verdaguer Entrada gratuïta (per la Diada Internacional dels Museus) 

► Ofrena de Rams al monument del poeta. 

►Mercat del Llibre Vell de Poesia, a la plaça Verdaguer. 

►Missa en honor de Mossèn Cinto a l’església parroquial. 

► A la plaça Verdaguer, ballets i danses tradicionals de Folgueroles  

► Parlament d'homenatge al poeta a càrrec de l'escriptor Enric Gomà. 

► A la 2: Dinar d’amistat a Tavèrnoles, el poble on va néixer el pare de Verdaguer. 

► Tarda, visita cultural. 

► A dos quarts de nou arribada a Barcelona. 
 



Organització dels actes:  
Folgueroles: Casa Museu Verdaguer, Fundació Jacint Verdaguer,  
                        Ajuntament de Folgueroles, Amics de Verdaguer de Folgueroles. 
 
 

Col·laboració i inscripcions: Indrets del Record Tel. 93 317 84 68. 
indretsdelrecord@gmail.com 
 

Import autocar i dinar: 44 € 
 

 
 

Si hagués de pintar un paradís, pintaria l’encantat bressol de ma infantesa. 
 

                                         Jacint Verdaguer, Naixença d'un poeta 

 
“Arribar a Folgueroles és gaudir del verd brillant de les fulles d’alzina, de l’aire net i del 
vent suau que corre pels carrers, i és sentir l’alenar dels versos del poeta que va elevar el 
català a la categoria literària de les llengües d’Europa.” 
 

 
       

 
Mercat del Llibre Vell de Poesia 

 

El diumenge al matí, a la plaça de Jacint Verdaguer 
 

       
 

Mercat especialitzat en llibre antic i poesia amb gairebé totes les publicacions sobre 
Verdaguer que existeixen al mercat. S’organitza junt amb el Gremi de Llibreters de Vell de 
Catalunya des del 2003 i aplega una desena de parades. Podem mercadejar les primeres 
edicions de L’Atlàntida o Canigó o comprar alguna de les múltiples estampes que es varen 
imprimir amb versos del poeta. I llibres de poesia d’autors diversos. 
 
 
 



Ofrena floral al monument a Jacint Verdaguer.  
Tothom pot oferir el seu ram d’ofrena, i el monument s’envolta de flors.  
 

 
 

Cobriu-me de flors, 
que d'amors me moro; 
cobriu-me de flors, 
que em moro d'amors. 

 

                                      Jacint Verdaguer 

 
                         Ballet de Folgueroles i altres danses 
 

 
Eixint de missa les autoritats fan ofrena d’una corona al Pedró de Mossèn Cinto i 
presideixen els Ballets que dansen diverses generacions de folguerolencs al so del flabiol i 
el tamborí. Entre els balls destaca El Ballet de Folgueroles, una dansa tradicional, 
recollida en el costumari de Joan Amades, que fou recuperada pel poble l’any 1971.  



 
 
 

Racó de Mossèn Cinto 

Sembrador. Baix relleu de forma semicircular esculpit en pedra. 
Manolo Hugué (Barcelona, 1872 - Caldes de Montbui, 1945) va dissenyar la maqueta de la 
peça, que després va ser esculpida per picapedrers locals. Pertany a l’etapa final de la vida 
de l’escultor, un moment molt creatiu de l’artista, però complicat per una salut delicada 
que li impedia enfrontar-se directament amb la pedra. L’obra evoca el treball de pagès i el 
conreu de la poesia. Va ser executada l’any 1945 amb motiu del centenari del naixement 
del poeta. Duu la inscripció: 
 

 
    Un dia del meu pare en la vessana 

a sol i eixam sembrava el sègol d’or; 
després, seguint la Musa Catalana, 
també sembrí, però sembrí en lo cor. 

 

Jacint Verdaguer 



   
 

Can Pep de Torrents de Folgueroles, a la plaça Verdaguer   
 

Aquesta va ser la casa familiar d’en Verdaguer. Hi va viure des dels dos anys, el 1847, fins 
que va passar a establir-se a la masia d’uns familiars, Can Tona, el curs 1863-1864, quan en 
tenia divuit, a mig camí per anar a estudiar al Seminari de Vic. Aquí varen viure els pares 
fins a la mort. Aquí el germà Miquel continuà la família. I aquesta és la casa que mossèn 
Cinto considerà sempre casa seva i hi va tenir una cambra parada fins que va morir. 

 

                                      Casa Museu Verdaguer 
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La Casa Museu Verdaguer forma part de la casa familiar on va viure Jacint Verdaguer els 
dos primers anys de la seva vida.  
Josep Verdaguer, el pare del poeta nascut a Torrents de Tavèrnoles, i Josepa Santaló a 
Folgueroles, en casar-se l’any 1842, van comprar mitja casa de la finca de Segimon Gu ̈ell al 
carrer Major. És una casa de pagès de carrer amb la planta baixa antigament destinada a 
les tasques agrícoles i amb una eixida al darrere. Al primer pis s’hi conserven els espais 
domèstics d’una casa de mitjan segle XIX i unes golfes, al dalt més alt, que eren per 
guardar-hi el gra.  

 

La Casa Museu Verdaguer va obrir les portes al públic l’any 1967 i el 2004 va entrar a 
formar part del Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 175. 

 

Tavèrnoles 

Carrer de Tavèrnoles 



 
 
 

 

El mas Torrents avui convertit en Casa Rural 

 
La masoveria del tradicional mas de Torrents de Tàvèrnoles. De ben segur que 
Verdaguer de petit hi va fer estades. La masia era la casa pairal del seu pare, dels seus 
avis i oncles paterns. Era propietat dels Picó, que varen ser els seus protectors quan va 
ingressar al Seminari de Vic; li varen fer de padrins quan cantà missa i l’ajudaren quan la 
malaltia l’obligà a seguir tractaments mèdics a Barcelona. 
 

 
El pare de Verdaguer era en Pep de Torrents, i ell era en Cinto d’en Pep de Torrents. 
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