
03/05/11ARA
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 55
Sección: CULTURA    Valor: 1.261,00 €    Área (cm2): 370,2    Ocupación: 36,99 %    Documento: 1/1    Cód: 46704765



03/05/11DIARI DE GIRONA
GIRONA

Prensa: Diaria
Tirada: 10.073 Ejemplares
Difusión: 7.740 Ejemplares

Página: 48
Sección: CULTURA    Valor: 151,00 €    Área (cm2): 58,9    Ocupación: 6,71 %    Documento: 1/1    Cód: 46708154



Portada Actualidad Comunidad Cultura Deportes Radio Sexo Reservasexo Más secciones ▼ Anuncios (gratis)Directorio

Edicosma.com

Martes 03/05/2011

43.840 Lectores Conectados

Contacto 938 02 87 69

edicion@edicosma.com

Imprimir

 
Comentar

 
Enviar a un amigo

 
¡Comparte la noticia!

   

noticias

relacionadas

La Generalitat y Òmnium
Cultural homenajean al
pedagogo y activista
cultural Joan Triadú
02/05/2011 09:01:07

La Generalitat y Òmnium
Cultural homenajearán al
pedagogo y activista
cultural Joan Triadú
30/04/2011 00:04:45

Catalunya empieza a
absorber el excedente de
vivienda nueva sin vender
02/05/2011 17:05:27

Buena afluencia de
público en el primer fin
de semana de la Feria de
Abril de Catalunya
01/05/2011 20:02:16

El PP lamenta la alusión
de Duran al AVE
extremeño y le recuerda
el "trato preferencial"
hacia Catalunya
01/05/2011 17:03:51

 PROVINCIA

Mas elogia la contribución del pedagogo y
activista cultural Joan Triadú en la
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El presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha elogiado la
trayectoria del activista cultural, crítico literario y pedagogo Joan Triadú y
ha subrayado su contribución en la construcción de Catalunya en un acto de
homenaje organizado este lunes por la Generalitat y Òmnium Cultural.

Durante su discurso, Mas ha alabado la tarea llevada a cabo por Triadú en
momentos difíciles y ha animado a los catalanes a superar las adversidades
del país tomando como ejemplo a personas como el homenajeado.

"Figuras, personajes y trayectorias como las de Joan Triadú nos deberían
hacer pensar si tenemos derecho, en estos momentos, a ahogarnos tanto ante
las dificultades objetivas que tiene nuestro país cuando, hoy por hoy, y
gracias a personas como Triadú, tenemos muchas más herramientas para
construir nuestro presente y nuestro futuro", ha afirmado Mas.

Acompañado por la viuda de Triadú y dos de sus hijos, entre otros familiares,
Mas ha remarcado también su vocación de maestro, destacando que "se
identificaba como una persona que ejercía esta vocación hasta las últimas
consecuencias", lo que ha reiterado que debería servir de ejemplo.

"Fue una persona que luchó por la patria, por Catalunya, era admirador de la
libertad nacional y, al mismo tiempo, luchó por la lengua y, por tanto, por la
identidad y la cultura", ha añadido el presidente del Ejecutivo.

El acto se enmarcaba en los actos conmemorativos de los cincuenta años de
Òmnium, y han intervenido en el su presidenta, Muriel Casals, y diversas
personalidades de la sociedad civil catalana que han desglosado la
trayectoria de Triadú.

Han participado el escritor y director del Institut Ramon Llull (IRL), Vincenç
Villatoro; la escritora Vinyet Panyella, que ha leído una ponencia del
periodista David Castillo; el pedagogo y vicerrector de la Universitat Rovira y
Virgili (URV), Jordi Riera; y el presidente del Institut d'Estudis Catalans (IEC),
Salvador Giner, entre otros.

El acto también ha contado con la presencia de autoridades políticas, como la
presidenta del Parlament, Núria de Gispert, el expresidente Jordi Pujol, los
consellers de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell; de Cultura,
Ferran Mascarell; y de Enseñanza, Irene Rigau, y el secretario de la
Presidencia, Francesc Homs.

Triadú (1921-2010) fue uno de los principales activistas de la cultura
catalana, ya que durante la Guerra Civil y el franquismo escribió y enseñó en
la clandestinidad, además de ser fundador de la resvista 'Ariel', impulsar la
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creación de Òmnium Cultural, el Premi Sant Jordi y el Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes.

Recibió, entre otras distinciones, la Creu de Sant Jordi y la Medalla d'Or de la
Generalitat gracias a su papel como pedagogo y a su obra, entre la que
destacan títulos como 'Antología de la poesía catalana (1900-1950)', 'Antología
de los cuentistas catalanes (1850-1950)' y 'La poesía catalana de la
postguerra'.

 
Comentar la noticia

 

02/05/2011 13:03:28

todas las noticias »

 

      Condiciones de Uso | Aviso Legal | Condiciones de Contratación | Política de Confidencialidad | Publicidad | Colaboradores

 
Diario Barcelona www.diariobarcelona.com
Diario digital con informacion y noticias actualizadas al minuto. Diario Barcelona es parte del grupo de
comunicacion Edicosma, integrado por mas de 200 diarios digitales al servicio de la informacion.
© Diario Barcelona 2011

Teléfono STAND: 902 400 669

Mas elogia la contribución del pedagogo y activista cultural Joan Triad... http://www.diariobarcelona.com/__n2023227__Mas_elogia_la_contrib...

2 de 2 03/05/2011 09:34



0:40dc 4/5/2011 CERCA

El món de Murakami

Una amistat inolbidable

"Quemar después de leer"

"Retorno a Breadshead"

"El juego del matrimonio"

Forasters

El nen del pijama de ratlles

Concert Jaume Sisa

1

2

3

4

5

6

7

TAQUILLA

LA FOTO

1Q84, la darrera novel.la de l'autor
japonès reflexa clarament les
característiques de la seva escriptura

Editorial

LITERATURA
L'homenatja s'emmarca dins dels 50 anys d'existència de l'Omnium
Cultural. 2011-05-03

La Generalitat i
Omnium Cultural
amb Joan Triadú

La Generalitat de Catalunya i l'entitat Òmnium

Cultural han homenatjat l'activista cultural, crític

literari i pedagog, Joan Tridaú, en un acte

presidit pel president, Artur Mas, que tindrà lloc a l'auditori del Palau de la Generalitat.

L'acte s'ha emmarcat en els actes commemoratius dels cinquanta anys d'Òmnium, la presidenta de la qual,

Muriel Casals, obrirà l'acte, al qual seguiran les intervencions de diverses personalitats de la societat civil

catalana que glossaran la trajectòria de Triadú.

 

Hi van participar l'escriptor i director de l'Institut Ramon Llull (IRL), Vicenç Villatoro; l'escriptora Vinyet

Panyella, que va llegir una ponència del periodista David Castillo; el pedagog i vicerector de la Universitat

Rovira i Virgili (URV), Jordi Riera; el president de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, i Mas

mateix, que va tancar l'acte.

Triadú (1921-2010) va ser un dels principals activistes de la cultura catalana, ja que durant la Guerra Civil i

el franquisme va escriure i va ensenyar en la clandestinitat, a més de ser fundador de la revista 'Ariel',

impulsar la creació d'Òmnium Cultural, el Premi Sant Jordi i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

Va rebre, entre d'altres distincions, la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or de la Generalitat gràcies al seu

paper com a pedagog i a la seva obra, entre la qual destaquen títols com 'Antología de la poesía catalana

(1900-1950)', 'Antología de los cuentistas catalanes (1850-1950)' i 'La poesía catalana de la postguerra'.
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BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

La Generalitat de Catalunya i l'entitat Òmnium Cultural homenatjaran
aquest dilluns l'activista cultural, crític literari i pedagog, Joan Tridaú,
en un acte presidit pel president, Artur Mas, que tindrà lloc a l'auditori
del Palau de la Generalitat.

   L'acte s'emmarca en els actes commemoratius dels cinquanta anys
d'Òmnium, la presidenta de la qual, Muriel Casals, obrirà l'acte, al qual
seguiran les intervencions de diverses personalitats de la societat civil
catalana que glossaran la trajectòria de Triadú.

   Hi participaran l'escriptor i director de l'Institut Ramon Llull (IRL),
Vicenç Villatoro; l'escriptora Vinyet Panyella, que llegirà una ponència
del periodista David Castillo; el pedagog i vicerector de la Universitat
Rovira i Virgili (URV), Jordi Riera; el president de l'Institut d'Estudis
Catalans (IEC), Salvador Giner, i Mas mateix, que tancarà l'acte.

   Triadú (1921-2010) va ser un dels principals activistes de la cultura
catalana, ja que durant la Guerra Civil i el franquisme va escriure i va
ensenyar en la clandestinitat, a més de ser fundador de la revista
'Ariel', impulsar la creació d'Òmnium Cultural, el Premi Sant Jordi i el
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

   Va rebre, entre d'altres distincions, la Creu de Sant Jordi i la Medalla
d'Or de la Generalitat gràcies al seu paper com a pedagog i a la seva
obra, entre la qual destaquen títols com 'Antología de la poesía
catalana (1900-1950)', 'Antología de los cuentistas catalanes
(1850-1950)' i 'La poesía catalana de la postguerra'.
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La Generalitat de Catalunya y la entidad Òmnium Cultural homenajearán este lunes al activista cultural,
crítico literario y pedagogo, Joan Tridaú, en un acto presidido por el presidente, Artur Mas, que tendrá lugar
en el auditorio del Palau de la Generalitat.

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El acto se enmarca en los actos conmemorativos de los cincuenta años de Òmnium, cuya presidenta,
Muriel Casals, abrirá el acto, al que seguirán las intervenciones de diversas personalidades de la sociedad
civil catalana que glosarán la trayectoria de Triadú.

Participarán el escritor y director del Institut Ramon Llull (IRL), Vincenç Villatoro; la escritora Vinyet
Panyella, que leerá una ponencia del periodista David Castillo; el pedagogo y vicerrector de la Universitat
Rovira y Virgili (URV), Jordi Riera; el presidente del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, y el
propio Mas, que cerrará el acto.

Triadú (1921-2010) fue uno de los principales activistas de la cultura catalana, ya que durante la Guerra Civil
y el franquismo escribió y enseñó en la clandestinidad, además de ser fundador de la resvista 'Ariel',
impulsar la creación de Òmnium Cultural, el Premi Sant Jordi y el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

Recibió, entre otras distinciones, la Creu de Sant Jordi y la Medalla d'Or de la Generalitat gracias a su papel
como pedagogo y a su obra, entre la que destacan títulos como 'Antología de la poesía catalana
(1900-1950)', 'Antología de los cuentistas catalanes (1850-1950)' y 'La poesía catalana de la postguerra'.

© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados - Nota Legal - Quiénes somos - Suscripciones -
Publicidad - RSS - Archivo - Ayuda

La Generalitat y Òmnium Cultural homenajearán al pedagogo y activista... http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3027491/04/11/La-Ge...

2 de 2 02/05/2011 10:24



TAGS:

Seu Nacional d'Òmnium Cultural,  Diputació, 276, pral. Barcelona .  oc@omnium.cat - Tel. 93 319 80 50 - Fax 93 310 69 00  - 
© Omnium Cultural, 2005-2011 -Tots els drets reservats Avis Legal - argus

 

ca
en
fr

Òmnium Cultural homenatja la figura de Joan Triadú

03-05-2011

Aquest dilluns, 2 de maig, ha tingut lloc al Palau de la Generalitat

l’acte d’homenatge a l’activista cultural, crític literari i pedagog, Joan

Triadú (Ribes de Freser, 1921 – Barcelona, 2010). L’acte, organitzat

per Òmnium Cultural en el marc dels 50 anys de l’entitat, suposa el

reconeixement a una de les figures clau dels orígens i la trajectòria

d’Òmnium. Tal com ha remarcat Muriel Casals al principi de la seva

intervenció:  ‘Per  a  nosaltres,  Òmnium Cultural,  parlar  de  Joan

Triadú signifi¬ca parlar de la nostra història. Per això, em complau

que  l’acte  d’avui  assenyali  un  moment  solemne  dins  de  la

commemoració dels 50 anys d’existència de la nostra entitat.’

A més de la vídua, fills i membres de la família, l’acte ha comptat

amb  la  presència  de  nombroses  autoritats,  entre  les  quals  la

presidenta del Parlament, Núria de Gispert, l’expresident Jordi Pujol,

els consellers d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, de Cultura, Ferran Mascarell, i d’Ensenyament, Irene Rigau, el

secretari general de la Presidència, Francesc Homs. Més d’un centenars de socis d’Òmnium també han volgut ser presents en

el reconeixement institucional i civil al mestre i referent. El president de la Generalitat, que ha presidit l'acte, ha volgut destacar

la “profunditat de les seves conviccions” i la seva “gran fortalesa interior” i ha remarcat que “segurament, era tan autoexigent

perquè sabia que l’ADN del nostre país s’explica per la capacitat de sobresortir, d’excel�lir i fer les coses bé”.

Per tal de glossar la seva figura i trajectòria han pres la paraula l’escriptor i director de l’Institut Ramon Llull, Vicens Villatoro, qui

n’ha destacat el seu activisme cultural, l’escriptora Vinyet Panyella, qui ha posat veu al text de l’escriptor David Castillo, en què

en destaca la vessant de crític literari. L’àmbit de la pedagogia ha estat glossat pel vicerector de la Universitat Ramon Llull,

Jordi Riera. Finalment, Salvador Giner ha parlat de la seva destacada vinculació amb l’Institut d’Estudis Catalans.

Tal com han recordat els ponents, Joan Triadú va ser un dels principals activistes de la represa cultural catalana i durant la

Guerra Civil i el franquisme va escriure i ensenyar en la clandestinitat. Va ser fundador de la revista Ariel, va impulsar la creació

d'Òmnium Cultural, el premi Sant Jordi i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Com a pedagog, Triadú va dirigir l'Institut

Cultural del CIC i l'Escola Thau, que també va fundar. A més, es va dedicar a la formació de professors de llengua i literatura

catalana. Va rebre, entre d’altres distincions, la Creu de Sant Jordi i la Medalla d’Or de la Generalitat. En la seva intervenció la

presidenta d’Òmnium Cultural ha conclòs que ‘el nostre país és una mica millor perquè Joan Triadú hi va viure’.

 

Joan Triadú, 50 anys Òmnium, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, activista cultural, pedagog, crític literari
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El president del Barça i el vicepresident de l'Àrea Institucional van assistir a
l’homenatge que Òmnium Cultural va fer a Joan Triadú aquest dilluns. L'acte es
va celebrar al Palau de la Generalitat.

Rosell i Vilarrubí van assistir al reconeixement, que es va celebrar aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
Activista cultural, escriptor i pedagog, Joan Triadú va ser homenatjat al Palau de la Generalitat en un acte
que coincidia amb el 50è aniversari de l’Òmnium Cultural. Triadú va ser una figura determinant d’aquesta
entitat cívica i cultural en els seus orígens i en la seva fundació.

A banda del president del Barça i el vicepresident institucional, també van participar en l’homenatge Muriel
Casals, presidenta d’Òmnium Cultural; Vicenç Villatoro, escriptor i director de l’Institut Ramon Llull;
l’escriptora Vinyet Panyella; Jordi Riera, pedagog i vicerector de la Universitat Rovira i Virgili, i Salvador
Giner, president de l’Institut d’Estudis Catalans.L’acte el va cloure el president de la Generalitat, Artur Mas.
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BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

La Generalitat de Catalunya i l'entitat Òmnium Cultural homenatjaran aquest dilluns l'activista
cultural, crític literari i pedagog, Joan Tridaú, en un acte presidit pel president, Artur Mas, que
tindrà lloc a l'auditori del Palau de la Generalitat.

L'acte s'emmarca en els actes commemoratius dels cinquanta anys d'Òmnium, la presidenta
de la qual, Muriel Casals, obrirà l'acte, al qual seguiran les intervencions de diverses
personalitats de la societat civil catalana que glossaran la trajectòria de Triadú.

Hi participaran l'escriptor i director de l'Institut Ramon Llull (IRL), Vicenç Villatoro; l'escriptora
Vinyet Panyella, que llegirà una ponència del periodista David Castillo; el pedagog i vicerector
de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Jordi Riera; el president de l'Institut d'Estudis Catalans
(IEC), Salvador Giner, i Mas mateix, que tancarà l'acte.

Triadú (1921-2010) va ser un dels principals activistes de la cultura catalana, ja que durant la
Guerra Civil i el franquisme va escriure i va ensenyar en la clandestinitat, a més de ser
fundador de la revista 'Ariel', impulsar la creació d'Òmnium Cultural, el Premi Sant Jordi i el
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

Va rebre, entre d'altres distincions, la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or de la Generalitat
gràcies al seu paper com a pedagog i a la seva obra, entre la qual destaquen títols com
'Antología de la poesía catalana (1900-1950)', 'Antología de los cuentistas catalanes
(1850-1950)' i 'La poesía catalana de la postguerra'.

La Generalitat i Òmnium Cultural homenatgen
el pedagog i activista cultural Joan Triadú
Ayer, 08.05
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Mas elogia la contribución del
pedagogo y activista cultural Joan
Triadú en la construcción de
Catalunya

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha elogiado la trayectoria del activista
cultural, crítico literario y pedagogo Joan Triadú y ha subrayado su contribución en la construcción
de Catalunya en un acto de homenaje organizado este lunes por la Generalitat y Òmnium Cultural.

02/5/2011 - 22:49

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha elogiado la trayectoria del activista
cultural, crítico literario y pedagogo Joan Triadú y ha subrayado su contribución en la construcción
de Catalunya en un acto de homenaje organizado este lunes por la Generalitat y Òmnium Cultural.

Durante su discurso, Mas ha alabado la tarea llevada a cabo por Triadú en momentos difíciles y ha
animado a los catalanes a superar las adversidades del país tomando como ejemplo a personas como
el homenajeado.

"Figuras, personajes y trayectorias como las de Joan Triadú nos deberían hacer pensar si tenemos
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derecho, en estos momentos, a ahogarnos tanto ante las dificultades objetivas que tiene nuestro país
cuando, hoy por hoy, y gracias a personas como Triadú, tenemos muchas más herramientas para
construir nuestro presente y nuestro futuro", ha afirmado Mas.

Acompañado por la viuda de Triadú y dos de sus hijos, entre otros familiares, Mas ha remarcado
también su vocación de maestro, destacando que "se identificaba como una persona que ejercía esta
vocación hasta las últimas consecuencias", lo que ha reiterado que debería servir de ejemplo.

"Fue una persona que luchó por la patria, por Catalunya, era admirador de la libertad nacional y, al
mismo tiempo, luchó por la lengua y, por tanto, por la identidad y la cultura", ha añadido el
presidente del Ejecutivo.

El acto se enmarcaba en los actos conmemorativos de los cincuenta años de Òmnium, y han
intervenido en el su presidenta, Muriel Casals, y diversas personalidades de la sociedad civil catalana
que han desglosado la trayectoria de Triadú.

Han participado el escritor y director del Institut Ramon Llull (IRL), Vincenç Villatoro; la escritora
Vinyet Panyella, que ha leído una ponencia del periodista David Castillo; el pedagogo y vicerrector
de la Universitat Rovira y Virgili (URV), Jordi Riera; y el presidente del Institut d'Estudis Catalans
(IEC), Salvador Giner, entre otros.

El acto también ha contado con la presencia de autoridades políticas, como la presidenta del
Parlament, Núria de Gispert, el expresidente Jordi Pujol, los consellers de Economía y
Conocimiento, Andreu Mas-Colell; de Cultura, Ferran Mascarell; y de Enseñanza, Irene Rigau, y el
secretario de la Presidencia, Francesc Homs.

Triadú (1921-2010) fue uno de los principales activistas de la cultura catalana, ya que durante la
Guerra Civil y el franquismo escribió y enseñó en la clandestinidad, además de ser fundador de la
resvista 'Ariel', impulsar la creación de Òmnium Cultural, el Premi Sant Jordi y el Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes.

Recibió, entre otras distinciones, la Creu de Sant Jordi y la Medalla d'Or de la Generalitat gracias a su
papel como pedagogo y a su obra, entre la que destacan títulos como 'Antología de la poesía catalana
(1900-1950)', 'Antología de los cuentistas catalanes (1850-1950)' y 'La poesía catalana de la
postguerra'.

Grupo de información GENTE � el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD

Plà Renove Calderes 2011

El MEJOR precio de Barcelona. Pagui 3 anys a 0 %.T 93 490 96 45
mohergas.es/OfertasCalderas

Mas elogia la contribución del pedagogo y activista cultural Joan Triad... http://www.gentedigital.es/barcelona/noticia/555359/mas-elogia-la-con...

2 de 2 03/05/2011 09:36



Intranet RRII

Estudiants Estrangers

Informació institució

Informació titulacions

Informació general

Publicacions

Novetats

Històric

Digitals

 TAULER
D'ANUNCIS

Accesibilitat  A AA  + contrast - contrast
 

NOTICIES

 Totes les noticies  

 

Homenatge a Joan Triadú: activista cultural, crític literari i pedagog

En el marc de la celebració dels 50 anys d'Òmnium Cultural,  ahir,  dilluns 2 de
maig,  a les 19.30h,  va tenir  lloc al Palau de la Generalitat  l’homenatge a Joan
Triadú,  figura  determinant  en  els  orígens  i  en  el  treball  fundacional  i  actual
d’Òmnium Cultural.  L’acte  va  estar  presidit  pel president  de  la  Generalitat  de
Catalunya, Artur Mas. Val a dir que Joan Triadú va estar investit doctor honoris
causa per la Universitat Ramon Llull l’any 1998.

Barcelona,  3  de  maig  de  2011.  Durant  l’acte  Jordi  Riera,  pedagog  i  vicerector
Acadèmic d’Innovació Docent i Qualitat de la Universitat Ramon Llull, va glossar la figura
de Joan Triadú en la  seva vessant  d’activista  cultura,  crític  literari  i  pedagog en la
ponència “Joan Triadú,  pedagog”.  En el seu discurs Riera,  mentre es referia a Joan
Triadú com el "mestre de mestres", va destacar que la pedagogia de Joan Triadú “està
tenyida i  tramada d'una permanent anada i  tornada de la poesia (de la literatura, per

extensió),  de la filosofia i  de l'ètica".  Per  a Riera,  el mestratge de Triadú ha estat
vertebrat per dos grans eixos: la cultura i l’amor.

També  van intervenir  Muriel  Casals,  presidenta  d’Òmnium Cultural;  Vicenç  Villatoro,
escriptor i director de l’Institut Ramon Llull;  Vinyet Panyella, escriptora i qui va llegir la
ponència de David Castillo, periodista i escriptor; i Salvador Giner, president de l’Institut
d’Estudis  Catalans.  El  president  de  la  Generalitat,  Artur  Mas,  que va  presidir  l’acte
d’homenatge, va destacar la trajectòria de Triadú com un exemple a seguir i a tenir en
compte, especialment en els moments actuals que viu el país. “Figures, personatges i
trajectòries com les de Joan Triadú ens haurien de fer pensar si tenim dret, en aquest

moment,  a ofegar-nos tant davant de les dificultats objectives que té el  nostre país

quan, avui per avui, i gràcies, entre d’altres, a persones com Triadú, tenim moltes més

eines per construir el nostre present i el nostre futur”, va afirmar.

El president va destacar, en aquest sentit, que “gent com Triadú i tanta d’altra van haver

de superar  adversitats  tremendes,  que podien semblar  inabastables,  i  posant bona

cara i  bon esperit,  van construir  molt i  ho van fer  quasi  sense eines”,  una actitud
exemplar que creu que ha de ser un referent per a moltes persones.

Artur  Mas  va  assegurar  que  Joan Triadú  “era  un  home  de  fidelitats  al  seu  país,

Catalunya, a la seva llengua i també a la seva família” i que “l’exigència que tenia cap

als altres venia d’una gran autoexigència personal”. “Gent com Triadú van lluitar pels

drets, però sobretot van complir els deures. I amb el primer deure que van complir va

ser amb la seva pròpia consciència i exigència personal”, va manifestar.

La seva vocació de mestre va ser un dels vessants que el president Mas va subratllar
especialment,  destacant  que  “s’identificava  com  una  persona  que  exercia  aquesta

vocació de mestre fins a les últimes conseqüències” i, això, va assegurar, “és exemplar
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i  ens  hauria de  fer  pensar”.  “Va ser  una persona que va  lluitar  per  la  pàtria,  per
Catalunya, era admirador de la llibertat nacional  i,  al  mateix temps, va lluitar per la

llengua, i per tant, per la identitat i per la cultura”, va afegir.

L’acte  va  comptar  amb  la  presència  de  nombroses  autoritats,  entre  les  quals  van
destacar  la presidenta del Parlament,  Núria de Gispert;  l’expresident  Jordi Pujol;  els
consellers d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell; de Cultura, Ferran Mascarell, i
d’Ensenyament, Irene Rigau i el secretari general de la Presidència, Francesc Homs.

Joan Triadú  i  Font  (Ribes  de  Freser,  1921  –  Barcelona,  2010)  va  ser  un dels
principals activistes de la represa cultural catalana. Durant la Guerra Civil i el franquisme
va  escriure  i  ensenyar  en la  clandestinitat.  Va  ser  fundador  de  la  revista  Ariel,  va
impulsar  la creació d'Òmnium Cultural,  el premi Sant  Jordi i el Premi d'Honor  de les
Lletres Catalanes. Com a pedagog, Triadú va dirigir l'Institut Cultural del CIC i l'Escola
Thau, que també va fundar. A més, es va dedicar a la formació de professors de llengua
i  literatura  catalana.  Va rebre,  entre  d’altres  distincions,  la  Creu de Sant  Jordi  i  la
Medalla d’Or de la Generalitat.

Més informació:
Carles Targa
Cap del Gabinet del Rectorat i Comunicació
Universitat Ramon Llull
Tel. 93 602 22 06 / 600 017 346
targa@rectorat.url.edu
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Setmana d'homenatges al crític
Joan Triadú i a l'escriptora
Montserrat Roig

Serra d'Or recorda l'escriptora Montserrat Roig i Òmnium Cultural,

Joan Triadú · En el vintè aniversari de la seva mort i en el primer,

respectivament

L'escriptora i periodista Montserrat Roig va tenir un paper destacat en la

renovació periodística de la revista Serra d'Or, amb les seves entrevistes,

articles i reportatges. Per això ara, coincidint amb els vint anys d’haver-se

mort, la revista li vol retre un homenatge amb una taula rodona en què

prendran part el dramaturg i amic Josep M. Benet i Jornet, el director

d'escena i promotor cultural Frederic Roda i la crítica literària Lluïsa Julià.

Serà dimarts al Palau Moja de Barcelona. I avui dilluns, al Palau de la

Generalitat, Òmnium Cultural farà un homenatge al crític literari, pedagog i

activista cultural Joan Triadú, quan fa un any que es va morir.

Joan Triadú

En l'homenatge a Joan Triadú, hi intervindran Muriel Casals, presidenta

d’Òmnium Cultural; Vicenç Villatoro, escriptor i director de l’Institut Ramon

Llull; Vinyet Panyella, escriptora, que llegirà una ponència del periodista

David Castillo, responsable del suplement cultural del diari Avui, sobre la

faceta crítica de Triadú; el pedagog Jordi Riera; el president de l'Institut

d'Estudis Catalans, Salvador Giner; i el president de la Generalitat de

Catalunya, Artur Mas, que clourà l'acte.

Coincidint amb l'homenatge, es publica 'Atentament' (Proa). Joan Triadú va

deixar preparada i ordenada aquesta selecció de textos de crítica literària,

que apareix publicada pòstumament a cura de Susanna Àlvarez. Publicats al

suplement cultural del diari Avui, h Hi parla de l’obra de Joan Sales i de la

de Witold Gombrowicz, dels poemes d’Ausiàs Marc i dels contes de Toni

Sala... El 5 de maig, a les llibreries.

Montserrat Roig

La taula rodona sobre Montserrat Roig fa part de les VII Jornades Revista

Serra d'Or, que comencen just avui. I són el pòrtic dels Premis de la Critica

Serra d'Or a obra publicada l'any passat, que es lliuraran dimecres al

vespre.

Les VII Jornades Revista Serra d'Or comencen amb el debat 'Les fundacions

privades d'art contemporani', en què participaran el publicista Lluís Bassat,

l’artista i col·leccionista Peter Stämpfli, el farmacèutic Antoni Vila Casas i la

historiadora i crítica d’art Pilar Vélez. Analitzaran el paper, avui, d’aquestes

fundacions en els museus d'art contemporani i, especialment, de l’art català

d'una bona part del segle XX.

L'escriptora Montserrat Roig (Barcelona, 1946 - 1991) va ser una icona de

la cultura catalana i del moviment feminista, sobretot a la dècada dels

setanta. Va ser una autora d'èxit i les seves entrevistes i reportatges

d'investigació també foren molt celebrats. Amb 'Els catalans als camps

nazis' (1977) va guanyar el Premi Crítica Serra d'Or. Des del 2008 el segell

laButxaca del Grup 62 va recuperant la seva obra; fins ara n'ha reeditat

'L'agulla daurada', 'El temps de les cireres', 'El cant de la joventut' i

'Digue'm que m'estimes encara que sigui mentida'.

Montserrat Roig
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