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Al costat, el mapa
de l’itinerari de la
primer ruta. A dalt
a la dreta, el de la
segona

A l’esquerra,
un bust de
Verdaguer.

A la dreta, una
imatge de la

plaça de
l’Estudiant

Rutes ......................
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La Casa Museu Verdaguer de Folgueroles i la de Vil·la Joana de
Vallvidrera ofereixen una sèrie d’itineraris, semblants a les rutes
shakesperianes, que permeten conèixer Verdaguer a través de la
geografia i que inclouen lectures de les seves obres fetes per rap-
sodes. Els museus n’han seleccionat cinc per a aquestes pàgines.

➥Folgueroles
i la Plana
de Vic

Primera ruta
Aquest itinerari re-
corre les cases del

poeta, el casc antic de Folgueroles i les
ermites. A les ermites i a la font s’hi pot
accedir també amb cotxe. Distància :
4 km. Temps aproximat : 3 hores.

1. L’itinerari comença a la Casa

Museu Verdaguer (C. Major, 7-9), on
el poeta va passar els dos primers
anys de vida. S’hi pot visitar una
exposició permanent sobre la vida
i l’obra del poeta, espais domès-
tics i una sala on es projecta el
vídeo Verdaguer, poeta de Catalunya.

2. Carrer Major amunt trobem
la casa familiar, on els Verdaguer
es van traslladar quan el poeta
tenia dos anys. Allà, al número 1
de la plaça Verdaguer, hi van morir
els seus pares i s’hi estava ell en
les temporades que passava a
Folgueroles. La casa dels avis ma-

terns es troba al carrer Sant Jordi
número 5.

3. La plaça Verdaguer la presi-
deix l’església parroquial de Santa
Maria, que conserva l’absis, el
mur de migdia, les arquivoltes i
els capitells romànics. El volum
de l’edifici actual correspon a
l’ampliació del segle XVIII, d’estè-
tica barroca. Encara hi ha la pica

on va ser batejat el poeta i s’hi pot
veure una còpia de la seva partida
de naixament.

4. Tirant pel carrer Nou, situat
al costat esquerre de l’església,
s’arriba a un bosquet d’alzines
sureres on hi ha L’Àlbula, una al-
legòria a la poesia, obra de l’es-
cultor Pablo Palazuelo. Sortint del
bosquet, passada la urbanització
de la Roca, s’arriba a l’ermita de
La Damunt.

5. Aquesta ermita és el centre
espiritual dels folguerolencs. Òb-
viament també ho era per a Ver-
daguer, que en un dels seus poe-
mes, L’Arpa, explica fins a quin
punt el va corprendre aquest pai-
satge.

6. Al costat de l’ermita hi ha el
jardí Brins d’espígol, on hi ha
plantades les 29 plantes que Ver-
daguer va cantar en el seu Florile-
gi. Més endavant es troba l’ermita
de Sant Jordi de Puigseslloses, on
Verdaguer va celebrar la seva pri-
mera missa quan tenia 25 anys.

7. Des del turó de Sant Jordi es
contemplen diverses masies que
puntegen enmig dels camps de
conreu. Verdaguer, mentre estu-

diava al seminari de Vic, va viure
en una d’aquestes masies, Can
Tona, on feia de mestre i de pagès.

8. Prop de la masia que es co-
neix com la Torre de Morgades hi
ha la Font del Desmai. Aquesta
font és un lloc de visita impor-
tant per a qui vulgui conèixer
Verdaguer, que hi anava sovint a
reposar quan ajudava el seu pare
a conrear els camps de la rodalia.
Mentre vivia a Can Tona, hi con-
vidà els amics vigatans a fer-hi
lectures i parlar de literatura. De
la passió d’aquest grup de joves
en va néixer l’Esbart de Vic.

➥La ciutat
de Vic

Segona ruta
El període de forma-
ció moral i intel·lec-

tual de Jacint Verdaguer se situa a
Vic, a la segona meitat del segle XIX.
Aquesta ruta es realitza a peu, pel
nucli antic de la ciutat. Distància:
2 km. Temps aproximat: 2.30 hores.

1. Se surt de la plaça Major pel
carrer dels Argenters cap al carrer
de Cardona i s’arriba a la plaça de
Don Miquel de Clariana.

La plaça de Don Miquel de Clari-
ana o de l’Estudiant està presidida
per una escultura de l’ Estudiant de
Vic, que evoca l’ambient de la
ciutat on es va formar el poeta. Al
Palau Bojons, d’estètica barroca, hi
va morir Jaume Balmes. Al segon
pis hi ha el museu dedicat al filò-
sof vigatà.

2. La Casa Masferrer, d’estil mo-
dernista i amb motius al·legòrics
de les arts i a les estacions, acollia
durant els estius les reunions dels
estudiants que vivien amb entu-
siasme els ideals de la Renaixen-
ça. Jacint Verdaguer n’era un as-
sistent assidu. En aquesta casa es
va fundar l’Esbart de Vic el 1867.
Pel carrer de Dues Soles s’arriba al
Temple Romà, que recorda la ro-
manització d’Osona.

3. El Temple Romà va ser recupe-
rat gràcies a l’esperit romàntic
d’un grups d’estudiosos que fre-
qüentaven les tertúlies de Can
Masferrer, d’on va sorgir la Socie-
tat Arqueològica el 1882.

4. De la plaça de la Pietat s’ar-
riba al Museu Episcopal de Vic, fun-
dat a finals del segle XIX i renovat
recentment. Conté una de les
col·leccions d’art romànic més
importants d’Europa. Conserva la
col·lecció Verdaguer amb el bres-

■ El servei de guies de La Casa-Museu Verdaguer de Folgueroles (c.
Major, 7) ofereix l’oportunitat de realitzar tres rutes per la comarca
d’Osona relacionades amb la biografia del poeta. Per concertar la
visita cal trucar al museu entre les 11 i les 13 h i els dissabtes també
de 17 a 19 (tel. 93 812 21 57), o bé a l’Ajuntament de dilluns a di-
vendres de 8 a 15 h (tel. 93 812 20 54). Dilluns és tancat.


