Rutes amb cotxe per la comarca d’Osona

ITINERARI PAISATGES ESCRITS A LA PLANA DE VIC
Roda de Ter i Folgueroles volen mantenir i difondre la memòria dels seus poetes, Verdaguer i
Martí i Pol, vinculant territori i poesia. El projecte Paisatges Escrits a la Plana de Vic impulsat pels
seus pobles natals també té en compte altres punts d’Osona on van deixar empremta, com les
Masies de Voltregà. El projecte vol impulsar la descoberta d’aquests dos grans poetes nacionals a
partir dels espais de patrimoni literari que conserven la seva memòria. Una de les actuacions ha
estat la creació d’una ruta per fer a peu que uneix els dos pobles natals seguint els paisatges i les
passes dels poetes més populars que ha donat la literatura catalana.
Aquest recorregut ens porta en primer lloc a Folgueroles, vila
natal de Jacint Verdaguer a la qual s’arriba des de Vic per la
N-141d de Vic al Pantà de Sau, o bé per l’Eix Transversal C-25
direcció Girona sortida 187 (Calldetenes / Sant Julià de
Vilatorta). Folgueroles també comunica amb les carreteres
locals de Tavèrnoles i de Sant Julià de Vilatorta.
Visitarem la Casa Museu Verdaguer, al carrer Major de la
vila. Aquesta és la primera casa familiar on va viure el poeta:
un edifici de petites dimensions, típic de les construccions de
poble del segle XVII. La casa museu està ambientada en el
segle XIX; a la planta de baix s’exposen les etapes
biogràfiques i l’obra del poeta, mentre que a les estances del
primer pis es reprodueixen elements de la vida quotidiana de
l’època; i al segon pis es pot visitar una exposició temporal i
visionar un audiovisual sobre la trajectòria de l’autor.
Més enllà de l’edifici, Folgueroles s’entén com un museu
obert que s’estén pel territori i permet conèixer l’entorn
vital de l’autor i a través de les rutes literàries conèixer els
llocs verdaguerians de la vila i la plana de Vic, espais vitals
del poeta i indrets que van ser escenari de la infantesa,
joventut o elements artístics erigits en la seva memòria.
Alguns d’aquests llocs verdaguerians són l’ermita de la
Damunt, la Signatura de Perejaume a la font Trobada,
l’església parroquial, entre d’altres... El museu organitza
rutes literàries per conèixer el paisatge tot sentint les
paraules del poeta. Es pot realitzar la ruta de Folgueroles, la
de la Plana de Vic o la de Vinyoles d’Orís i la Gleva.
Horari: matins de dimarts a diumenge de 10 a 13.30 h.
Tardes, dimarts de 17 a 19 h, i dissabtes de 17 a 19 h (de l’1
d’abril a l’1 de novembre). Dilluns no festiu tancat.
Informació:Telèfon 938 122 157 – www.verdaguer.cat info@verdaguer.cat.
Ens traslladem ara cap a Roda de Ter, on hi arribarem des de
Folgueroles per la carretera local que porta direcció
Tavèrnoles, uns quilòmetres després i un cop al trencall cal
anar direcció Roda de Ter, a l’esquerra, fins que novament
trobem un altre encreuament on seguirem a la dreta direcció
Roda de Ter, que ja divisarem a poca distància.
Roda de Ter ofereix la possibilitat de realitzar la ruta
literària de Miquel Martí i Pol, un dels poetes contemporanis
més populars i llegits.
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La ruta presenta l’obra del poeta a través del seu paisatge
vital i lliga la literatura amb la vida mitjançant paisatges
geogràfics i humans. La ruta literària està integrada per 18
punts de lectura, des de la casa on va néixer, passant per la
fàbrica on va treballar i els indrets relacionats amb les seves
vivències. Aquests punts poden seguir-se amb la guia amb els
textos del poeta, en prosa o poesia, que tenen a veure amb
el lloc que es visita, així com una contextualització del lloc.
A Roda es pot aprofitar per conèixer també l’Espai Miquel
Martí i Pol. Ubicat dins la nova biblioteca pública, és un espai
que consta d’una sala on hi ha el llegat de Martí i Pol, format
per documentació literària del poeta i una col·lecció de
peces d’art dedicades a l’autor. També hi ha un entresolat on
els estudiosos i admiradors poden dedicar temps a la seva
obra.
Visites guiades: Punt Roda – Ajuntament de Roda 938 540 377
- pij@rodadeter.cat – www.rodadeter.cat.
Informació: Biblioteca Bac de Roda 938 540 077 –
b.rodadeter.br@diba.cat – www.rodadeter.cat.
Reprenem el camí ara cap a les Masies de Voltregà. Cal tornar
a la C-153 direcció Vic fins que puguem enllaçar amb l’Eix
Transversal C-25 direcció Manresa-Lleida. Un cop a la C-25 cal
agafar la sortida 180 que permet anar a la C-17 direcció
Ripoll-Puigcerdà.
A les Masies de Voltregà podem apropar-nos a Verdaguer a
través de dos indrets importants per comprendre la seva
trajectòria vital.
El santuari de la Gleva, un dels edifici més interessants del
barroc català, ens evoca una de les etapes més tràgiques de
la vida de Verdaguer, quan perseguit i calumniat hi és reclòs
per millorar la seva salut. L’estada s’allargà més de dos anys
fins que desobeint les ordres eclesiàstiques fugí i s’instal·là a
Barcelona. S’hi pot visitar la cambra del poeta i des del balcó
se’ns obre una bellíssima panoràmica sobre el riu Ter, la
plana i les muntanyes del Collsacabra, de les Guilleries i del
Montseny a l’horitzó.
L’església romànica de Vinyoles, situada al nucli antic de
Vinyoles, permet evocar l’estada de Verdaguer quan exerceix
per primera i única vegada de capellà de parròquia. A l’hort
de la rectoria es pot admirar el llorer que hi va plantar,
l’arbre dels poetes i de la immortalitat, que ha esdevingut un
motiu de pelegrinatge verdaguerià.
Informació: Ajuntament de les Masies de Voltregà 938 570 028
- ww.lesmasiesdevoltrega.cat.
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