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MESURA DE GOVERN 

CELEBRACIÓ CENTENAR! DE LA MORT DE JACINT VERDAGUER 

El 1 O de juny de 2002 fara 100 anys de la mort de Jacint Verclaguer i Santaló 
(Folguerolcs 1845-Vallvidrera!Barcelona 1902), escriptor romantíc i figura cabdal de la 
Renaixenya. Amb la seva obra va posar les bases de la literatura catalana moderna. El 
llegat de la vida i l'obra de Verdaguer gaudeix encara d' una profunda adm.iració i resso 
popular. 

L'obra de Verdaguer és molt extensa, va ser un escriptor prolític que ens va deixar prop 
d' una cinquantena de !libres de poesía epica i de poesía religiosa, amorosa, civil i 
patriotica i, també, de prosa poetica, narrativa, de viatges i periodística. 

L'Institut de Cultura de Barcelona, 1 'lnstitut Municipal del Paisatge Urba i Qualitat de 
Vida i 1' Ajuntament de Polgueroles, amb l'objectiu d'aconseguir que l'obra de Jacint 
Verdaguer sigui encara més coneguda i que la celebració del centenari convidi a rellegir 
Verdaguer en clau del segle XXI, promouran l'organització d'w1a serie d'esdeveniments 
(col·loquis i conferencies, exposicions, simposis, publicacions, rutes, itineraris, etc.), 
que tindran lloc del maig de 2002 al juny del 2003, convidant a participar en aquesta 
commemoracw a institucions, universitats, entitats, associacions, empreses i 
personalitats, especialment aquelles que estan relacionades amb la vida i l'obra de 
Verdaguer. 

Principals activitats previstes: 
CoHoquis i conferencies 
V Col-loqui Verdaguer, amb una exposició inaugural sobre 
"Verdaguer i el segle (1902-2002)". 
Edicions: 
"V erdaguer un poeta per a un poble" 
Edició d'un llibre comroemoratiu "Folgueroles, Vic i Barcelona". 
Escoles i instituts 
Fomentar entre els escolars, la realització de rutes literaries que ajud in a descobrir 
Verdaguer in situ 
Elaboració d ' un programa de conferencies sobre Verdaguer. 
Exposicions: 
"Gaudí i Verdaguer. Tradició i modemitat en el canvi de segle". 
"Verdaguer i la música". 
Fes tes 
Actes tradicionals de Vil·la Joana i de Folgueroles. 
Activitats folklór iques amb representació de grups de música tradicional, danses, 
castellers, gegants, cercaviles, etc. 
Actes poetics a Folgueroles, al peu del Canigó i a Barcelona. 
Acte poetic a Bru·celona dins del Festival Internacional de Poesia de Barcelona. 
Música i espectacles 
Com iniciatives musicals destaca l'edició d'un CD amb textos de Verdaguer musicats. 
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