
I Congrés InternaCIonal

JOAN mArAgAll

28, 29 i 30 de setembre de 2011
Universitat de barcelona

Coetani de Matisse, Klimt, van gogh, rusiñol o gaudí; 
de gide, Valéry, D’annunzio, nietzsche, rilke, Conrad, 
shaw, James, Maeterlinck, Unamuno, Marinetti 
o Wharton; de Freud, russell, Bergson; d’einstein;  
de Mahler, satie, Debussy o ravel, Joan Maragall se 
situa, en paraules d’arthur terry, «en la línia de poetes-
pensadors que li ve de goethe, passant per Carlyle, 
emerson i nietzsche», els quals van redefinir alguns 
conceptes que, a base de repetir-se, s’havien buidat  
de contingut o s’havien convertit en clixés: Bellesa, 
art, Inspiració, Paraula, Cançó, ritme.

sense la renúncia imprudent de la tradició ni 
l’abraçada cega i desafiant de la modernitat, sinó  
a base de sumar l’experiència personal i literària  
a les experiències literaturitzades dels altres, Maragall  
fa de pont entre les opcions estètiques del segle xix 
i les del segle xx: recull i revisa la tradició dels Jocs 
Florals, el romanticisme de Verdaguer, el naturalisme  
de Mestres i el classicisme d’alcover i Costa i llobera  
a la vegada que, amb esperit agitador, formula una 
reflexió innovadora sobre la seva pròpia poètica que, 
sense ell saber-ho, coincidirà en alguns dels seus trets 
definitoris amb els del simbolisme, i experimenta amb 
uns models poètics que desembocaran, d’una banda, 
en la creació d’una escola de qualitat i ressò desiguals 
(Pijoan, sagarra), i, d’una altra, en alguns dels grans 
motius de riba, torres, espriu o salvat-Papasseit.

en el marc de les activitats commemoratives dels cent 
cinquanta anys del naixement de poeta (10 d’octubre de 
1860) i dels cent de la seva mort (20 de desembre de 1911), 
però sobretot com un deute acadèmic i un compromís 
civil pel que és i pel que representa la seva obra,  
la Universitat no podia deixar escapar l’ocasió  
que la celebració de l’any Maragall oferia per promoure  
la trobada d’especialistes i estudiosos i posar al dia  
els estudis sobre Maragall per, d’aquesta manera, situar-lo 
amb major justesa dins la història contemporània i establir-ne 
noves vies d’anàlisi i de lectura per al present i per al futur.

la Universitat de Barcelona serà la seu del  
I Congrés Internacional Joan Maragall, organitzat 
per la Universitat de Barcelona, la sociedad estatal 
de acción Cultural (aC/e) i la Institució de les lletres 
Catalanes, amb la col·laboració de la Universitat 
autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.

PreseNtAció

Im
at

ge
 a

 p
ar

ti
r 

de
l r

et
ra

t 
de

 Jo
an

 M
ar

ag
al

l d
e 

r
am

on
 C

as
as

 
Pè

l &
 P

lo
m

a,
 n

ú
m

. 3
3,

 1
3 

de
 g

en
er

 d
e 

19
00

i congrés internacional 
Joan Maragall
Inscripció: congres.maragall@ub.edu

www.joanmaragall.cat

organitza:

CoMItè organItzador
glòria Casals Universitat de Barcelona
Francesco ardolino Universitat de Barcelona
Jordi Malé Universitat de Lleida
Ignasi Moreta Universitat Pompeu Fabra
lluís Quintana Universitat Autònoma de Barcelona

CoMItè CIentífIC
eustaquio Barjau Universidad Complutense de Madrid
enric Bou Brown University
Carme gregori Universitat de València
José-Carlos Mainer Universidad de Zaragoza
Margalida Pons Universitat de les Illes Balears
Marisa siguan Universitat de Barcelona

Col·labora:

Universitat de barcelona
Facultat de Filologia
gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

PrOgrAmA
28
09

29
09

30
09

16:00

17:00
17:30

19:00

22:00

ponència [Aula Magna]
Margarida CasaCuberta
Universitat de Girona
pausa 
comunicacions

ponència [Aula Magna]
MIquel M. gIbert
Universitat Pompeu Fabra
pausa 
taula rodona [Aula Magna]
l’edició dels clàssics contemporanis
hi participen:

JauMe Coll Universitat de Barcelona 
JordI Cornudella Edicions 62 
gabrIella gavagnIn
Universitat de Barcelona
vInyet Panyella, escriptora
lluís quIntana
Universitat Autònoma de Barcelona

ponència [Aula Magna]
Carles MIralles
Universitat de Barcelona

activitat

10:00

11:00
11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

M. bosCh 
i t. vallès 
Universitat 
Internacional  
de Catalunya

JoseP CaMPs
Universitat Oberta
de Catalunya

eduard CaIrol
Universitat  
Pompeu Fabra

rosa estruCh
Universitat  
de Barcelona

Jorge león
Universitat  
de Barcelona

MarCel ortín
Universitat 
Pompeu Fabra

dolça torMo 
Arxiu Joan Maragall

Modera:
narCís 

garolera
Universitat  

Pompeu Fabra

ponència [Aula Magna]
Manuel de torres Capell
Universitat Politècnica de Catalunya
pausa
comunicacions

ponència [Aula Magna]
adolfo sotelo
Universitat de Barcelona

diàleg 2 [Aula Magna]
el meu Don Joan Maragall 
hi participen: 

giuseppe grilli 
Università Roma Tre
enriC sullà 
Universitat Autònoma de Barcelona
eugenio trías 
Universitat Pompeu Fabra

presentació de llibres [Aula Magna]

conferència de cloenda 
[Aula Magna]
Jordi Castellanos
Universitat Autònoma de Barcelona

comiat [Jardí]

10:00

11:00
11:30

11:30-12:00

 
12:00-12:30

   

12:30

16:00

17:30
18:30

19:30

Modera:  
JoseP MarIa 

JauMà  
Universitat Autònoma

de Barcelona

víCtor 
Martínez
gIl
Universitat 
Autònoma
de Barcelona

IMMa 
farré
Universitat 
Oberta
de Catalunya

antonI
Mora
Comissió 
Europea

XavIer 
MaCIà
Universitat 
de Lleida

antonI
dalMau
Teatre
Lliure

universitat de barcelona
edifici històric 
Formalització d’inscripcions 
i lliurament de documentació 
[Vestíbul del Rectorat]
inauguració [Paranimf]
Presidida per 
dídaC raMírez
Rector Mgfc. de la Universitat de Barcelona

conferència inaugural [Paranimf]
JoseP fontana 
Universitat Pompeu Fabra

diàleg 1 [Paranimf]
el meu Don Joan Maragall
hi participen:
JoaquIM Molas 
Universitat de Barcelona
Joan-lluís Marfany 
University of Liverpool
JoseP Murgades 
Universitat de Barcelona

ponència [Aula Magna]
Cèsar CalMell 
Universitat Autònoma de Barcelona
pausa
comunicacions

taula rodona [Aula Magna]
el Maragall dels poetes
hi participen:
narCís CoMadIra, escriptor
Joan MargarIt, escriptor
franCesC ParCerIsas, escriptor

10:30

11:30

12:30

16:30

17:30
18:00

18:00-18:30

18:30-19:00

19:00

22:00

Modera:
enrIC Cassany 

Universitat 
Autònoma

de Barcelona

Modera:
susanna

rafart
escriptora

Magí 
sunyer
Universitat 
Rovira i Virgili

Marta 
font
Universitat 
de Barcelona

enrIC 
gallén
Universitat 
Pompeu 
Fabra

àngels 
verdaguer
Universitat  
de Vic

saM 
abraMs
escriptor

rafael 
roCa
Universitat 
de València

activitat


