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Dissabte, 6 i diumenge, 7 d’octubre de 2018

Descoberta de tardor: Ruta Verdaguer i Museu
Episcopal de Vic
En aquesta Ruta Verdaguer visitarem la localitat natal del poeta, Folgueroles,
on hi ha la Casa-Museu que porta el seu nom, l’ermita de la Damunt, no gaire lluny
del poble, on es va despertar la seva vocació poètica. També visitarem el santuari de
La Gleva, on va passar una època molt dramàtica de la seva vida i va escriure “En
defensa pròpia”.
La descoberta es complementarà amb una visita a Vic, on podrem veure el
Museu Episcopal de la mà de Mn. Josep Ma. Riba, i el Museu de l’Art de la Pell, que
acull la col·lecció reunida per l’industrial pelleter Andreu Colomer Munmany.

Mn. Jacint Verdaguer i Santaló
Jacint Verdaguer i Santaló (Folgueroles, Osona,
17 de maig de 1845 - Vil·la Joana, Vallvidrera,
Barcelona, 10 de juny de 1902) fou poeta i
prevere. Verdaguer és una de les grans figures
de la Catalunya moderna. Poeta romàntic,
adscrit a la generació de la Restauració de
1874, que en el marc de la Renaixença torna a
situar la llengua catalana en la categoria de
llengua literària. El 1865 va ser premiat per
primera vegada als Jocs Florals de Barcelona. El
1874 entra com a capellà de vaixell a la
Companyia Transatlàntica. En els seus viatges
va trobar la inspiració per escriure el poema
èpic L’Atlàntida. A Montserrat es va inspirar per
escriure el Virolai o La mort de l’escolà. Escriu la
oda A Barcelona i l’altre gran poema èpic:
Canigó. Excursionista i viatger, un viatge a
Terra Santa el trasbalsa fins el punt de canviarli la vida. L’Església no ho troba bé i el desterra
al santuari de la Gleva, d’on s’escapa i per això
és sancionat. Ela seus articles en prosa En defensa pròpia són considerats “una fita en
la prosa catalana moderna”. Finalment és rehabilitat, però al cap de poc mor de
tuberculosi als 57 anys.
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Casa-museu de Verdaguer a Folgueroles
La Casa Museu Verdaguer, adquirida per
subscripció popular a la dècada de 1960,
conserva la bellesa d’una casa de poble
de mitjan segle XIX.
El museu conté elements museogràfics
que permeten entendre la grandesa de la
seva obra i elements que evoquen la vida
quotidiana de l’autor i de la seva època.

Ermita de La Damunt
Es tracta d'una capella situada al nordest de la població. És de planta de nau
única amb la capçalera lleugerament
arrodonida. L'interior, després de la
restauració,
és
auster.
Materials
constructius: pedra unida amb morter
de calç, la façana és arrebossada i les
obertures de pedra picada. L'estat de
conservació és força bo.
Marc del poema de Verdaguer ''L'arpa'',
on situa el seu desvetllament poètic.

Museu Episcopal de Vic
El Museu Episcopal de Vic és un museu
d’art
medieval
que
conserva
una
magnífica col·lecció d’obres mestres de
pintura i escultura del període romànic i
gòtic català. El Museu va ser inaugurat
l’any 1891 pel bisbe Josep Morgades.
Les
seves
primeres
instal·lacions
ocupaven l’espai situat sobre el claustre
de la catedral i del palau del bisbe.
Amb el gran augment de les col·leccions,
el 1941 es van traslladar a l’antic col·legi de Sant Josep.
L’any 1995 es va signar un conveni entre l'Ajuntament de Vic, el Bisbat i la Generalitat
de Catalunya que comprometia a aquesta a assumir la construcció d’un nou museu. El
nou museu es va inaugurar el 18 de maig de 2002.
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Museu de l’Art de la Pell
El Museu de l’Art de la Pell s’inaugura a Vic
el 1996. La ciutat de gran tradició en el treball de la pell, alberga la col·lecció aplegada
pel reconegut adober vigatà Andreu Colomer Munmany qui es distingia per ser
amant de l’art i del seu ofici, fet que el portà a la recerca d’objectes d’art de pell.
Dedicat a les arts decoratives i aplicades a
la pell, s’hi exhibeix la col·lecció centrada
en objectes elaborats totalment o parcialment amb pell. La tipologia de les peces és
heterogènia, baguls, paravents, frontals
d’altar, arquimeses, cadires, selles de muntar, màscares, figures per a teatre d’ombres, etc.

Santuari de La Gleva
El santuari de la Gleva és un dels santuaris
més bonics del barroc català. Es visita el
temple, la cripta i la cambra on Mn. Cinto
Verdaguer va passar el període més dramàtic de la seva vida i des d’on va escriure En
defensa pròpia.
Des del balcó de la cambra del poeta se’ns
obre una panoràmica sobre el riu Ter.
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PROGRAMA I INSTRUCCIONS
Dissabte, 6 d’octubre
10 h 30

Trobada a la casa-museu de Verdaguer a Folgueroles (carrer
Major, 7).
Com arribar a Folgueroles: Cal anar a trobar l’Eix Transversal (C25) i per la sortida 187 seguir la N-141d fins el poble.
Visita guiada a la casa, al poble i caminada d’uns 20 minuts fins
l’ermita de la Damunt. Durant la visita hi haurà recitació de
poesies de Verdaguer.
Dinar de picnic que es portarà cadascú a les taules i bancs que hi
ha a l’ermita de la Damunt. [Nota: A l’ermita també s’hi pot pujar
amb cotxe].
En acabar, tornar cap els cotxes per emprendre la marxa cap a Vic
(per la carretera N-141d). Possibilitats d’aparcament: de pagament
a la Plaça Major, a tocar del museu; gratuït a l’estació de
ferrocarril, a uns 10 minuts a peu; al seminari, on després anirem
a dormir, a 10 minuts a peu (costa 6 € fins l’endemà).

16 h

Visita al Museu Episcopal de Vic (plaça del Bisbe Oliba, 3). Ens
farà de guia el seu director i antic consiliari general de Minyons
Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya, Mn. Josep M. Riba.
En acabar la visita anirem al seminari de Vic (Ronda de Francesc
Camprodón, 2), totalment renovat i convertit en una hostatgeria
moderna i confortable.
Sopar lliure, tot i que es pot sopar al restaurant del seminari.

Diumenge, 7 d’octubre
De 7 h 30 a 9: esmorzar de buffet lliure al seminari.
10 h

Visita guiada al Museu de l’Art de la Pell de Vic (carrer
Arquebisbe Alemany, 5). Hi ha lloc per aparcar.
En acabar, marxa cap a La Gleva. Cal anar a trobar la C-17 direcció
Puigcerdà, sortida 67.

11 h 30

Missa al santuari de La Gleva (carrer del Marquès de Palmerola,
2). Lloc per aparcar a la baixada a l’esquerra.
4

12 h 30

Visita guiada a La Gleva a càrrec del seu rector Mn. Izquierdo.

13 h 30

Dinar a El Rebost de la Gleva: amanida i escalivada, mongetes amb
botifarra i cansalada, xai a la brasa amb patates, llom a la brasa,
pijama, vi, aigua, cafè i copa de cava.

PREU DE LA SORTIDA
El preu per persona és de 85 € en habitació doble i 95 € en habitació
individual.
CAL FER LA INSCRIPCIÓ DEFINITIVA
A SECRETARIA
INDICANT SI PREFERIU HABITACIÓ DOBLE O INDIVIDUAL I FENT
CONSTAR LES SEGÜENTS DADES QUE ENS DEMANEN A L’HOTEL DEL
SEMINARI:
-

Nom i cognoms
Data de naixement
DNI i data d’expedició
Amb qui comparteix l’habitació

Podeu fer-ho trucant o escrivint a Secretaria abans del 21 de setembre
Tel. 935 902 700 –info@escoltesiguies.cat
A l’atenció de la Neus
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