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Cicle de conferències Llegir Maragall 
 

La Institució de les Lletres Catalanes i l’Associació Família de Joan Maragall i Clara 

Noble han organitzat el cicle de conferències sobre la vida i l’obra de Joan Maragall, en el 

marc de la celebració de l’Any Maragall 2010-2011, que commemora els cent cinquanta 

anys de la naixença i els cent anys de la mort del poeta. 

El cicle consta d’11 conferències que aborden diferents aspectes de la figura i 

l’obra de Joan Maragall i compta amb la participació de Josep Mª Casasús, Josep Mª 

Jaumà, Jordi Llovet, Ignasi Moreta, Víctor Obiols, Tònia Passola, Miquel Pairolí, Jaume 

Radigales, Simona Škrabec, Lluís Solà i Adolfo Sotelo Vázquez. Cadascun d’ells s’ha centrat 

en un tema diferent de l’autor, amb la intenció d’estimular la lectura i una lectura 

informada de l’obra del poeta, dintre del Pla de Foment de la Lectura del Departament de 

Cultura i Mitjans de Comunicació.  

L’Obra Social d’Unnim patrocina l’Any Maragall. 

Itinerància 

La Institució de les Lletres Catalanes ofereix les conferències incloses en aquest 

cicle als municipis i entitats del domini lingüístic català. Els municipis i entitats que 

estiguin interessats a programar-ne alguna, algunes o tot sencer, cal que s’adrecin a Nina 

Valls, a través del correu electrònic anymaragall@gencat.cat. El programa preveu un 

nombre limitat d’intervencions per a cada conferenciant. La ILC assumeix els honoraris 

dels conferenciants i l’entitat que les aculli, les despeses de trasllat i dietes. 
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El programa ha quedat confegit d’aquesta manera:  

Nom de la conferència Conferenciant 

Joan Maragall, poeta i ciutadà Jordi Llovet  

La inquietud religiosa de Joan Maragall Ignasi Moreta  

L’escut brillant de l’èpica. Faust de Goethe i El comte Arnau de Maragall Simona Škrabec 

Joan Maragall i la paraula viva Lluís Solà 

Música, gest i paraula: l'estètica musical de Joan Maragall Jaume Radigales 

La Catalunya del canvi de segle en el periodisme de Maragall Miquel Pairolí 

Vida, visions i versos. Una semblança de Joan Maragall a través dels 
escrits 

Josep Mª Jaumà 

"Una veu encara viva", Joan Maragall i la poesia popular Tònia Passola 

“La ciutat del perdó”. El periodisme de Joan Maragall i la Setmana 
Tràgica 

Josep Mª Casasús 

Lectura d'una traducció de Joan Maragall: Les "Vidas de santos" d'Ernest 
Hello 

Víctor Obiols 

Joan Maragall: Catalunya i Espanya Adolfo Sotelo Vázquez  

Ateneu Barcelonès 

El cicle es va estrenar a l’Ateneu Barcelonès el 21 d’octubre de 2010 i s’allargarà fins al 

17 de novembre de 2011, en el marc de la doble commemoració de l’Any Maragall 2010-2011. Les 

conferències tenen lloc a la Sala Verdaguer de l’Ateneu (Canuda 6, planta baixa), el tercer dijous 

de cada mes, a les  19.30 h. El cicle és gratuït i obert al públic, tot i que l’aforament és limitat. 

Al web de l’Any Maragall (www.joanmaragall.cat) trobareu més informació sobre el 

cicle, amb el calendari de totes les conferències programades fins ara. Per més informació, podeu 

contactar-nos al telèfon 933 162 780 o bé al correu electrònic anymaragall@gencat.cat.  

 


