
Actes que se celebraran
 a Terrassa

El 8 de novembre de 2008 es compliran
cent anys del naixement del poeta Agustí
Bartra. La ciutat de Terrassa vol celebrar
aquesta efemèride mitjançant un seguit
d’actes que tenen com a objectiu donar
una nova embranzida al coneixement i la
difusió de l’obra i el pensament del poeta.
Creiem que cal actualitzar i exposar tot
el que s’ha anat investigant en aquests
anys per anar pujant graons en
l’aprofundiment de la seva obra literària
i projectar el seu coneixement en tot
l’àmbit de les terres de llengua catalana,
de tal manera que, fins i tot, la recepció
de la seva veu, sempre dotada d’una
remarcable sensibilitat humanística,
traspassi amb força els seus límits i
repercuteixi en altres àmbits lingüístics.

Agustí Bartra
1908-2008

Centenari del seu naixement



VII Premi de poesia Agustí Bartra
Ciutat de Terrassa 2007

Lectura dramatitzada de fragments
de Bartrian(n)a

Dimarts 13 de novembre de 2007
a la Casa Alegre de Sagrera

Acte de lliurament de la setena edició del premi
de poesia que porta el nom del poeta. Es

complementarà amb un tast de l’espectacle teatral
Bartrian(n)a, amb dramatització de Miquel Pujadó

i interpretació de Rosa Cadafalch i Lluís Soler.

Una antologia
de la lírica nord-americana

Dimecres 23 de gener de 2008
a la Nova Jazz Cava

Lectura dramatitzada d’algunes de les obres
mestres de la poesia nord-americana segons les

traduccions d’Agustí Bartra, dirigida per Alberto
del Río i interpretada pels actors Timothy Foster,

Carles Martínez Salvany i Fernando Sarráis,
amb l’acompanyament del pianista Dani Garcia.

Bartrian(n)a.
Homenatge a Agustí Bartra

Dilluns 25 de febrer de 2008
al Teatre Alegria

Una immersió en la vida i l’obra d’Agustí Bartra
amb la intervenció dels actors Rosa Cadafalch,

Josep Minguell, Àngels Poch, Lluís Soler, el cantant
Miquel Pujadó i els músics Esther Mas, Toni
Rocosa, Santi Méndez, Eduard Altaba i Xarli

Oliver. Dramatització de Miquel Pujadó basada
en textos d’Agustí Bartra, Anna Murià i el mateix

Miquel Pujadó.

Programa d’actes



II Simposi Agustí Bartra
Dijous 27 i divendres 28 de març de 2008
a la Universitat Autònoma de Barcelona,

la Biblioteca Central de Terrassa,
Amics de les Arts i Joventuts Musicals

i Faktoria d’Arts

Dijous a Bellaterra (UAB)

Inauguració del simposi i d’una exposició bibliogràfica,
conferència inaugural de Miquel Desclot,

ponència de Francesc Foguet i diverses comunicacions.

Dijous a Terrassa (BCT)

Ponències de  Jaume Aulet i Joaquim Espinós
i diverses comunicacions.

Divendres a Terrassa (BCT)

Ponències de Sam Abrams i Carlos Guzmán
 i diverses comunicacions.

Divendres a Terrassa (AAJM)

Vigència de l’obra d’Agustí Bartra. Taula rodona moderada
per Llorenç Soldevila amb la participació

 de Margarida Aritzeta, Antoni Clapés,
Oriol Pi de Cabanyes, Vicenç Villatoro.

Inauguració de l’exposició El gall canta per tots dos amb
obres de Pere Alavedra, Salvador Alavedra, Carme Aliaga,

Josep Badia, Robert Cabeza, Alfonso Cruz, Octavi Intente,
Teresa Jordà, Albert Novellón, Ràdio Zurich, Félix Sampietro,

Narcís Serrat, Floreal Soriguera i Gabriel Verderi.

Presentació de l’edició facsímil d’un exemplar del llibre
El gall canta per tots dos amb anotacions

manuscrites d’Anna Murià a càrrec de Jordi Badiella,
Jaume Canyameres i Jaume Closa.

Concert del pianista Jesús Silvestre i de la cantant
Marta Clariana, que inclourà l’estrena d’una suite basada

en poemes d’Agustí Bartra.

Divendres a Terrassa (Fd’A)

Concert del grup de música tradicional experimental
Labatzuca, que interpretarà Bartra segons Labatzuca,

un espectacle de música, imatges i poesia.



Presentació de la guia documental
El fons Bartra-Murià,

de la col·lecció
«El Portal de la Guia»

juny de 2008
a l’Arxiu Històric Comarcal de

Terrassa

La col·lecció «El Portal de la Guia» que edita
l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa dedica un

dels seus opuscles a la documentació personal
d’Agustí Bartra i d’Anna Murià.

Exposició de documentació
de l’arxiu personal d’Agustí Bartra

octubre-novembre de 2008
a l’Arxiu Històric Comarcal

de Terrassa
Presentació d’una part del material del fons Bartra,
que Anna Murià va cedir a la ciutat de Terrassa i

que es conserva a l’Arxiu Històric Comarcal.



Presentació de l’espai web
www.bartramuria.cat

Dimecres 5 de novembre de 2008
a Amics de les Arts

i Joventuts Musicals
Presentació d’un espai web que tindrà com

a objectius ajudar a la comprensió de les obres
d’Agustí Bartra i Anna Murià, servir de

contenidor per a múltiples materials
documentals i oferir recursos didàctics.

Presentació de les novetats
bibliogràfiques

referents a Agustí Bartra
aparegudes durant l’any 2008

Dimecres 5 de novembre de 2008
a Amics de les Arts

i Joventuts Musicals

Sam Abrams i Llorenç Soldevila comentaran
les diferents novetats bibliogràfiques aparegudes

durant l’any 2008 amb motiu del centenari del
naixement del poeta.
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Conferència de Feliu Formosa.
Número extraordinari

de «Papers Bartra»
Dijous 6 de novembre de 2008

a la Casa Alegre de Sagrera
Acte de lliurament de la vuitena edició del premi

de poesia que es complementarà amb una
conferència del poeta Feliu Formosa i el lliurament

d’un número extraordinari de la col·lecció
«Papers Bartra», amb edició de material inèdit

provinent del seu arxiu particular.

Ofrena floral
Dissabte 8 de novembre de 2008

al Cementiri de Terrassa
A part dels actes acadèmics, també s’ha

programat un acte ciutadà, de reconeixement a
l’aportació de Bartra i Murià a la cultura catalana

i d’agraïment a les seves personalitats,
obertes i íntegres.



La Sínia i l’Estrella:
taller musical i literari basat en

textos d’Agustí Bartra a càrrec de
Miquel Pujadó

Cursos 2007-2008 i 2008-2009

El Patronat Municipal d’Educació facilitarà la
realització d’aquesta activitat divulgativa durant

els cursos escolars 2007-2008 i 2008-2009 als
centres d’ensenyament terrassencs que ho sol·licitin.

Casa Alegre de Sagrera
Carrer de la Font Vella, 29-31 - Terrassa

Nova Jazz Cava
Passatge Tete Montoliu, 24  - Terrassa

Teatre Alegria
Carrer Gaudí, s/n  - Terrassa

Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Lletres - Bellaterra

Biblioteca Central de Terrassa
Passeig de les Lletres, 1 - Terrassa

Faktoria d’Arts
Carrer de la Rasa, 64 - Terrassa

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa
Carrer Pantà, 20 - Terrassa

Amics de les Arts i Joventuts Musicals
Carrer del Teatre, 2  - Terrassa

Cementiri de Terrassa
Carretera de Montcada, s/n  - Terrassa

Informació general:
www.bartramuria.cat

93 783 27 11



Comitè organitzador del Centenari

Jaume Aulet, Jordi Badiella
Jaume Canyameres, Jaume Closa,
Jordi F. Fernández, Jordi Garreta,

Oriol González i Llorenç Soldevila.

Coorganitzen el Centenari

Patrocinen el Centenari

Col·laboren


