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Verdaguer i Folgueroles: dos noms en un

Llegir i conèixer un escriptor, sovint, vol dir també resseguir els horitzons vitals que van emmarcar les 
primeres passes del creador.  El paisatge, la gent, les cases vinculades al poeta ens ajuden a construir-
nos-en la imatge; però també la posteritat, tot allò que l’artista va generar en vida es tradueix en una 
memòria més o menys visible, en funció de l’època, de la transcendència del mite i també dels atzars, 
a vegades, incontrolables.

 
El visitant que s’apropa a Verdaguer des de Folgueroles troba una construcció minúscula: la Casa Museu. 
Sense travessar el llindar de la porta s’endevina l’origen humil de l’escriptor, res a veure amb les cases 
burgeses o ennoblides d’altres autors de renom. El poble, petit de poc més de dos mil habitants, a banda 
de la Casa Museu Verdaguer conserva llocs que parlen de la seva vida amb una desena d’elements 
arquitectònics i escultòrics que van del romànic al Barroc i del Modernisme al Land Art. Els versos de 
Verdaguer omplen indrets urbans i naturals convertint tot el poble en un espai que parla tot ell del poeta.
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Bust de Jacint Verdaguer. Guix de  Pere Puntí, 1936 (Fundació Jacint Verdaguer)
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La Casa Museu, un lloc on fixar la memòria

La Casa Museu Verdaguer de Folgueroles és la casa on l’escriptor va passar els dos primers anys de 
la seva vida. És una vivenda modesta adquirida pel pare de Verdaguer, fill d’una família de masovers 
de Tavèrnoles, que es va plantar a Folgueroles on feia de picapedrer i de parcer d’uns camps prop del 
camí ral de Vic. La mare era filla d’un fuster del poble procedent d’una família d’escultors amb una certa 
cultura. Devien gaudir d’una certa prosperitat ja que quan el futur poeta tenia dos anys es van traslladar 
a una casa més gran, a l’actual plaça Verdaguer.

 
Els seus orígens humils i el final tràgic de 
la seva vida amb una situació d’extrema 
pobresa –a diferència del cas d’altres 
escriptors– no va permetre que el poeta 
llegués una part del seu patrimoni al seu 
poble natal. Això no obstant, Folgueroles 
conserva l’immoble gràcies a la iniciativa 
sorgida de la societat civil que va comprar 
i convertir en museu una petita casa 
entre mitgeres situada al carrer Major del 
municipi.

 
La voluntat de crear un museu a la memòria 
de Jacint Verdaguer (1845-1902) va 
sorgir a la dècada de 1930 de la iniciativa 
d’estudiosos i admiradors de la seva obra. 
Durant la segona República es va agençar 
la casa d’infantesa per convertir-la en 
museu. L’esclat de la guerra va impedir 
que l’edifici s’inaugurés el 25 de juliol de 
1936. Passats els moments més durs de la 
postguerra, a la dècada de 1950, la futura 
associació Amics de Verdaguer i una colla 
de gent implicats en el projecte anterior van 
tornar a emprendre la iniciativa de destinar 

una casa a la memòria de Verdaguer. L’actual Casa Museu es va adquirir per subscripció popular i, a 
través de particulars anònims, es va restaurar i es va moblar amb elements de l’època: es va inaugurar 
el 18 de juny de 1967, en ple franquisme.

 
Un projecte que, cinquanta anys després, està ben consolidat i té l’honor de ser el primer museu literari 
català. Va entrar al registre de museus de la Generalitat l’any 2009 i actualment forma part de la Xarxa 
de Museus de la Diputació de Barcelona i de la Xarxa de Museus d’Història de Catalunya.
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Façana de la Casa Museu Verdaguer (FJV)



La visita a la casa i el poble del poeta 

La visita a la casa d’infantesa del poeta ens mostra com era la vida d’una família de pagès en un poble, i 
ens introdueix a l’obra i a la dramàtica trajectòria vital de l’autor a través d’una exposició permanent amb 
continguts accessibles adaptats a col·lectius amb discapacitats. Els continguts escrits i els audiovisuals 
es poden trobar en quatre llengües (català, castellà, francès i anglès).

 
A la planta baixa, centrada en la vida del poeta, es convida el visitant a conèixer l’obra de l’autor a 
l’espai La butaca de llegir. Es focalitza l’atenció en el llibre L’Atlàntida que va ser premiat als Jocs 
Florals de 1877 i que va ser el primer volum que va mostrar la grandesa i l’ambició de la creació literària 
de Verdaguer.

 
Al primer pis, la col·lecció etnogràfica explica la vida d’una família de pagesos de poble amb el parament 
de la cuina i l’aixovar de la cambra. La planta està dedicada al llibre La Pomerola en el qual el poeta, ja vell, 
evoca la seva jovenesa. La situació personal i la persecució de la qual va ser víctima en el tram final de la 
seva vida van fer que el jurat dels Jocs Florals de 1896, malgrat la qualitat literària del poema, no li atorgués 
cap premi. L’obra quedà inèdita i fins al cap de cent anys, el 1995, no se’n va fer una primera edició.

 
A la segona planta, l’exposició Dos creadors. Verdaguer. Perejaume remarca el procés creatiu del poema 
èpic Canigó (1886). S’hi poden observar les llibretes manuscrites i els croquis que va fer el poeta durant 
les seves ascensions pel Pirineu i escoltar el poema en veu de l’actor Lluís Solé. En el mateix espai, hi ha 
una mostra de les obres de l’artista Perejaume dedicades a Verdaguer, un exemple excepcional de la seva 
recepció contemporània. A la mateixa sala, s’hi projecta l’audiovisual Verdaguer poeta de Catalunya.
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Casa Museu Verdaguer. Cuina (FJV)

Casa Museu Verdaguer. Segona planta (FJV)



Sortint de la casa del poeta podem seguir les velles llambordes del carrer Major i descobrir el ric patrimoni 
tangible i intangible del municipi, ja sigui badant pels carrers tot llegint versos a cada cantonada o 
escollint algun dels itineraris literaris, disponibles a la web de la Fundació Jacint Verdaguer, que ens 
guiaran les passes pels indrets vitals del poeta a Folgueroles;  però també a la Plana de Vic, a la ciutat 
de Vic on Verdaguer va formar-se personalment i intel·lectualment, i fins i tot a la Gleva on va passar 
els pitjors moments de la seva vida. I si el visitant té ganes de caminar pot descobrir, a peu, els llocs 
i els poemes de Verdaguer fent la caminada Camins Verdaguer, un recorregut senyalitzat de l’Espai 
Natural Guilleries-Savassona o bé la ruta Paisatges escrits de la Plana de Vic. Verdaguer i Martí Pol, 
també senyalitzada.
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Església. Pedró, Pericas (1908) FJV
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Ja en l’àmbit de la cultura festiva, cal destacar que des de l’any 1952 Folgueroles celebra, durant 
la segona quinzena del mes de maig, el naixement del poeta, el 17 de maig. Durant aquells dies es 
pot gaudir d’una trentena d’actes de caràcter festiu i acadèmic amb una gran participació popular. 
La celebració, des de fa poc temps, s’estén des de Folgueroles a Barcelona i a altres indrets de la 
geografia catalana amb actes que any rere any reten homenatge al poeta.

La gestió de la memòria

La grandesa de la figura de Verdaguer, i la capacitat de determinats actors de la vida social i política de 
Folgueroles i de Barcelona, va permetre que s’obrissin durant el franquisme, gairebé simultàniament, a 
Barcelona la Museu Casa Vil·la Joana de Vallvidrera (1963)  –avui Casa Verdaguer de la Literatura– i, a 
Folgueroles, la Casa Museu Verdaguer (1967). És un cas únic al nostre país que un mateix autor tingui 
un museu a la casa de naixement i un altre a la de mort. Encara s’hi podria afegir el Palau Moja, on hi 
ha una sala que també recorda la seva memòria i que, si algun dia s’adequa, podrà explicar una etapa 
important de la vida de l’escriptor i de la burgesia catalana.

 
La Casa Museu Verdaguer de Folgueroles es gestiona a través de la Fundació Jacint Verdaguer (2007), 
que conserva, investiga, promociona i difon el patrimoni tangible i intangible del poeta. S’organitza a 
través d’un patronat presidit per l’alcalde de Folgueroles amb patrons de l’àmbit polític, l’àmbit acadèmic 
(UVIC-UCC) i l’associatiu (Amics de Verdaguer).

 
La projecció d’un escriptor i la pervivència del seu missatge passa per mantenir actualitzada l’edició de 
la seva obra i aquesta és una de les tasques de la fundació establerta a Folgueroles. Per aquest motiu 
va néixer el 2013 Verdaguer Edicions que continuava la tasca, iniciada per Eumo Editorial el 1990, de 
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Signatura. 2002. Perejaume. A la Font Trobada de Folgueroles. Foto: Toni Anguera (FJV)



liderar l’edició crítica de l’obra completa amb quaranta-dos volums. Verdaguer Edicions fins avui ha 
posat a l’abast de tots els lectors cinc nous volums de l’Obra Completa en Edició Crítica (OCEC): La 
Pomerola (2013), Càntics (2014), Flors del calvari (2015), Al Cel (2017), i Roser de tot l’any (2019). 
Paral·lelament, ha creat una col·lecció que ofereix una mirada contemporània sobre la producció del 
poeta amb cinc toms més: Dimonis (2014), Pàtries (2014), Maleïda (2016) i Oir. Canigó (2017).

 
La Fundació, d’ençà de la seva creació,  va prendre el compromís de posar en diàleg l’obra de Verdaguer 
amb els pensadors i creadors contemporanis. El resultat són diversos projectes de creació en diferents 
disciplines com les arts plàstiques, l’escultura i la música de la mà d’artistes com Pablo Palazuelo, 
Perejaume, Arnau Tordera del grup Obeses i Enric Casasses. 

 
Pel que fa a la recerca i transferència de coneixement, s’han encarregat estudis sobre Verdaguer des 
de l’òptica contemporània que han donat exposicions de gran rellevància com ara Verdaguer segrestat. 
La utilització del mite durant el franquisme que ha itinerat per diverses seus del país.

De Verdaguer a Maragall

 
Aquí jau el Poeta. Tot un poble

vingué a enterrar-lo i se’n tornà plorant:

l’esplendor de la parla catalana

damunt sa tomba va restar immortal.

 
En aquesta quarteta, gravada a la tomba de Verdaguer, i no importa si va ser escrita com epitafi de 
circumstàncies o tenia una voluntat més estètica (Moreta), el poeta Maragall reconeix la popularitat de 
Verdaguer i la seva tasca irreversible de recuperació de la llengua catalana. Valguin aquests versos 
com un clar reconeixement i una profunda admiració de poeta a poeta.

 
Quan acarem Jacint Verdaguer, poeta de la Renaixença, i Joan Maragall, representant del Modernisme, 
ens adonem que si bé no van compartir generació ni van entendre la literatura des del mateix prisma artístic, 
ambdós van escriure sobre la tradició i ens han llegat obres que circulen en paral·lel com les versions de la 
llegenda del comte Arnau o  «L’Oda a Barcelona» de Verdaguer i la «Nova Oda a Barcelona» de Maragall. 
Si en començar aquest article parlàvem dels horitzons vitals com a elements que forgen la creativitat 
d’un artista, podem concloure que el Montseny fou, per a tots dos escriptors, la muntanya de referència.

 
Verdaguer la veia des del seu poble i la va convertir en matèria poètica. El mes d’agost del 1901, pocs 
mesos abans de morir, va fer una excursió al Matagalls organitzada per Busquets i Punset amb els 
redactors de la revista Joventut i va escriure:
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No em guanya ningú en amor a Catalunya, mes vull estimar-la avui, vull estimar-la demà, vull estimar-la sempre. 

Vull que aqueix amor no s’acabe amb una vida transitòria i fonedissa, com la neu d’aquesta muntanya crucífera, 

sinó que desitjo estimar-la també des d’allí dalt, a on l’amor de l’home unint-se amb l’amor de Déu, com una 

guspira al sol, és d’eterna durada.

Maragall anava al Montseny fugint de la seva Barcelona natal i sojornava a la masia de la Figuera 
(Cateura 281) on confluïen escriptors i artistes per compartir la llengua i la cultura amb la gent que vivia 
en aquell indret. S’hi retirava per trobar la pau i la inspiració, i fruit de les seves dues estades, el 1902 i 
el 1903, foren el poema «Del Montseny» i l’«Elogi de la paraula».

 
[Els poetes] són els enamorats de tot el del món, i també miren i s’estremeixen molt abans de parlar. Tot ho 

miren encantats i després es posen febrosos i tanquen els ulls i parlen en la febre: llavors diuen alguna paraula 

creadora i, semblants a Déu en el primer dia de Gènesi, del caos en surt la llum. (OC I 664)

 
Serveixi com a colofó la imatge mental de l’ascensió que un i altre van fer al Montseny en el tombant 
del segle XX. Jacint Verdaguer hi va pujar a cavall i era conscient que seria segurament la darrera 
vegada que des del Montseny contemplava el seu país: la prosa que acabem de llegir n’és una mostra. 
Joan Maragall hi fa estada per trobar la pau per escriure una de les seves obres més celebrades. Tant 
distants, però tant semblants: fidels a la llengua, enamorats de la natura i de la creació de Déu.
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Verdaguer al Montseny. Joventut, núm. 83, 12 de setembre de 1901
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