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La Casa-Museu
de Vil·la Joana
de Vallvidrera,

on va morir
Verdaguer

A dalt, el
Canigó

retallant el
paisatge. A

sota, el
monument a
Verdaguer de
la Diagonal de

Barcelona

Rutes ......................
sol del poeta i una pintura a l’oli
del jove Cinto a la font del Desmai
–vestit de pagès amb barretina–
de Marià Picó.

5. La ruta continua pel carrer de
Corretgers, la plaça de Sant Felip,
el carrer de la Ciutat i baixa cap al
carrer de Sant Miquel dels Sants.
Quan el carrer s’eixampla es troba
la casa Moreta, antiga seu del
Círcol Literari, entitat nascuda en
els cercles culturals vigatans del
segle XIX que va impulsar periò-
dics, certàmens literaris, vetllades
artisticoliteràries, tertúlies i ses-
sions científiques. A la dreta, hi
ha el carrer de Sant Just amb el
Seminari Vell. Allí s’hi formaven
sacerdots i els batxillers que voli-
en ingressar a la universitat. Ver-
daguer hi va cursar els seus estu-
dis de teologia entre el 1855 i el
1869.

➥La Gleva
i Vinyoles
d’Orís

Tercera ruta
L’itinerari que re-
corre el sector nord

de la comarca passa pel temple barroc
de la Gleva, on el poeta va estar reclòs,
i l’església romànica de Vinyoles d’O-
rís, la primera parròquia on va exer-
cir. Distància: 20 km de Folgueroles.
Temps aproximat: 2,5/3 hores.

1. Sortint de Folgueroles, cal
agafar l’Eix Transversal fins a la
sortida de Ripoll i trencar a mà
dreta per la C-17 (N-152) en direc-
ció a Puigcerdà. A uns cinc quilò-
metres es troba el nucli de la
Gleva, amb el santuari a la part
esquerra que va ser construït el
segle XVIII per Josep Morató. Si-
tuat a la riba dreta del Ter, el
santuari de la Gleva va despertar a
Verdaguer una emoció ambiva-
lent: d’una banda se sentia me-
ravellat per la bellesa del lloc, i,
de l’altra, s’hi sentia presoner. Hi
va viure reclòs de 1893 a 1895,
allunyat dels cercles literaris i
amb la llibertat coartada per les
autoritats eclesiàstiques i el
marquès de Comillas. Es pot visi-
tar la cambra que va ocupar el
poeta. Des de l’habitació es pot
observar una bonica vista sobre
el Ter i la Plana de Vic: de Coll-
sacabra al Montseny.

2. Continuant per la carretera
de Puigcerdà, a mà esquerra hi ha
el trencall de Vinyoles d’Orís. L’es-
glésia romànica de Vinyoles d’O-
rís està situada a la part alta del
municipi. Verdaguer hi va arribar
el 1872 com a vicari de la parrò-
quia i allí va caure malalt. Al cap
d’un any, es va traslladar a Bar-
celona, on va viure la resta de la
seva vida.

3. A l’interior del temple hi ha
uns diorames dedicats a la vida de
Verdaguer. A prop de l’església es
conserva el llorer amb què Ver-
daguer va ser coronat Poeta de
Catalunya pel bisbe Morgades de
Vic el 1886.

➥Eixample i
Ciutat Vella

Quarta ruta
Aquest itinerari re-
corre una part de

l’Eixample i de Ciutat Vella, a Barce-
lona. Es pot fer a peu, encara que en
alguns indrets es pot utilitzar el
transport públic.

1. El Monument a Verdaguer (me-
tro Verdaguer, L5 i L4), situat a la
plaça Mossèn Jacint Verdaguer,
s/n (avinguda Diagonal / passeig
de Sant Joan), marca l’inici de la
ruta. L’any 1914 es va posar la
primera pedra –en un acte que va
comptar amb la presència del
bisbe Torras i Bages i d’Enric Prat
de la Riba–, però no va ser inau-

gurat fins a l’any 1924, amb el rei
Alfons XIII i el general Primo de
Rivera presidint l’acte.

2. L’alzina del passeig de Gràcia va
inspirar a Verdaguer el poema del
mateix nom. Es trobava a la cruïlla
entre passeig de Gràcia i Diagonal
o el que és el mateix, entre Rosse-
lló i Còrcega (metro Diagonal, L3 i
L5). L’alzina que cantava el poeta
es va arrencar l’any 1908, sis anys
després de la mort de Verdaguer,
la que hi ha ara va ser plantada
posteriorment.

3. Al Palau Moja i l’ església de
Betlem s’hi arriba baixant la Ram-
bla. Es troben encarats a banda i
banda, a l’esquerra el primer i a la
dreta el segon. Verdaguer va viure
al palau a l’època dels grans èxits,
entre 1876 i 1893, fent-hi de ca-
pellà i almoiner. A l’església hi va
anar a parar després de ser reha-
bilitat per dir missa el 1898. “Tant
patir per acabar passant d’una
banda a l’altre de la Rambla”, di-
uen que ironitzava.

4. El monument a Colom (metro
Drassanes, L3), plantat al final de
la Rambla va ser inaugurat el
1888, any de l’Exposició Universal

de Barcelona. Verdaguer li va de-
dicar el poema, Lo monument a Co-
lon, publicat el 1901. “Corona la
columna sobirana / amb lo globo
del món, que amb mà divina / a
arrodonir ell ajudà a l’Altíssim...”.

➥Vil·la Joana
de Vallvidrera
i cementiri
de Montjuïc

Cinquena ruta
Vil·la Joana i el ce-
mentiri de Mont-

juïc es troben a Barcelona, una a
Vallvidrera, al districte de
Sarrià - Sant Gervasi, i l’altre a
Montjuïc, a Sants-Montjuïc. Són dos
espais lligats per la mort de Verda-
guer el 10 de juny del 1902.

1. A la Vil·la Joana de Vallvidrera
(Baixador de Vallvidrera, FGC; des
de Barcelona, carretera de Vallvi-
drera a Sant Cugat, km 4,7) hi ha
actualment un museu que reme-
mora la vida i l’obra de Verdaguer.
Es pot fer un recorregut pels últims
moments de la seva vida a través de
fotografies, manuscrits, docu-
ments i records personals. Es poden
visitar les estances que el poeta va
ocupar els darrers dies: el despatx,
l’oratori, la galeria on descansava i
la cambra on va morir.

2. Al peu de la serra hi ha l’an-
tiga parròquia de Santa Maria de
Vallvidrera, de la qual se’n tenen
notícies des de l’any 986. Verda-
guer va dedicar-li el cant A la Verge
Maria de Vallvidrera, una de les úl-
times composicions que el poeta
va realitzar i que es va recitar per
primera vegada pocs dies abans
del 10 de juny de 1902.

3. Jacint Verdaguer està enter-
rat al cementiri de Montjuïc (Mare
de Déu del Port, 54-58) a la Via de
Sant Joan (Agrupació Novena./
panteó Lletra A). La tomba, ubi-
cada a la roca de la muntanya,
està envoltada de xiprers i re-
brots del llorer que va plantar
Verdaguer a Vinyoles d’Orís:
“Mes, dintre aqueixa fosca se-
pultura,/tornat com Vós, Jesús,
de mort a vida,/jo hi trobaré
unes ales de crisàlide/per vo-
lar-me’n amb Vós a vostra glòri-
a.” (Sum vermis)

■ El Museu Casa Verdaguer de
Vil·la Joana, Vallvidrera-Bar-
celona, està obert dissabtes,
diumenges i festius de 10 h
a 14 h. S’hi fan visites gui-
ades cada diumenge a les
11.30 h. Ofereix rutes lite-
ràries, una ruta historicoli-
terària pels indrets verda-
guerians de Barcelona; Vil-
la Joana i Jacint Verdaguer:
viu el seu temps: visites tea-
tralitzades al Museu. Orga-
nitza el tercer cicle de con-
ferències de l’11 de maig a
l’1 de juny i els actes d’ho-
menatge a Verdaguer del 8
al 10 de juny de 2002. Tel.:
93 204 78 05


