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ANY MARAGALL A CATALUNYA RÀDIO 
 
Joan Maragall va néixer el 1860 i va morir el 1911. Per tant, el 2010 i el 2011, Catalunya 
celebra l’Any Maragall. Nosaltres ens hi afegim amb aquests programes que ens acosten a la 
figura del poeta a través d’aquest programa que sentirem al llarg dels dissabtes d’estiu. 
 
La correspondència íntima de Joan Maragall 
Adreçades als seus amics, als grans intel·lectuals i als artistes del seu temps, com Santiago 
Rusiñol, Víctor Català, Antoni Gaudí o Enric Morera, les cartes de Joan Maragall despulllen 
l’intel·lecte i els sentiments del poeta i ens el mostren tal com era... En sentirem moltes, de 
cartes, i sabrem com i per què les va escriure... I en parlarem amb experts en Maragall i en la 
seva obra. 
 
Maragall al món  
A cada programa farem una connexió amb un professor de literatura catalana en una 
universitat d’arreu del món per parlar de la repercussió a fora del llegat literari d’aquest català 
universal. 
 
Veus de: Josep Pous (Joan Maragall), Dolors Martinez, Carles Davó, Anna Güell, Lluïsa Mallol, 
Ramon Hernàndez, Baltasar Fonts. 
 
Equip 
Alba Raichs – producció 
Albert Subarroca – muntatge i creació musical 
Blanca Busquets – guió i realització 
 
Col·laboradors 
- Oficina de l’Any Maragall de la Institució de les Lletres Catalanes 
- Associació Família de Joan Maragall iClara Noble 
- Institut Ramon Llull.  
 
Dia d’emissió 
Dissabtes a les 21.00h (de 21.05 a 22.00 h) 
 
 
Programes  
Dissabte 24 de juliol del 2010 
La família i la indústria tèxtil. Catalunya a l’època   
- Joan Anton Maragall, un dels múltiples néts del poeta 
- Anna M. Blasco Bardas, gerent de la Fundació Joan Maragall. Cristianisme i Cultura 
- Laia Darder, professora de llengua i literatura catalanes a la universitat de Sheffield 
 
Dissabte, 31 de juliol del 2010 
Periodisme  
- Lluís Quintana, coordinador Ciències de l'Educació del Departament de Filologia Catalana de 
l’UAB. Especialista en Maragall, en el tema dels seus articles a la premsa        
- Volker Glab, professor de la Universitat de Würburg, Alemanya 
 
Dissabte, 7 d’agost del 2010 
Europa, traduccions 
 - Francesco Ardolino, un dels responsables de l’edició crítica de les obres completes de 
Maragall que està preparant Edicions 62. 
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 - Ronald Puppo, professor de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació 
Universitat de Vic i traductor a l’anglès de l’obra de Verdaguer i, ara també, de Maragall 
- Pau Sanchis, professor de  la Universitat de Zadar, Croàcia 
 
Dissabte, 14 d’agost del 2010 
Modernisme  i Jocs Florals  
- Josep Maria Domingo, expert en literatura catalana del segle XIX. Universitat de Lleida.  
- Glòria Casals, especialista en Joan Maragall  
- Maria Dasca, Maître de langue a la Universitat de París Sorbona, França 
 
Dissabte, 21 d’agost del 2010 
Pensament i política 
 - Josep Grau, historiador. 
- Ignasi Moreta, professor associat del Dep. D’Humanitats de l’UPF, editor i director literari de 
Fragmenta Editorial.  
- Iban León. Fa classes  a Sàsser, Itàlia 
 
Dissabte, 28 d’agost del 2010 
Relació amb els intel·lectualS 
- Jordi Castellanos, assagista, crític literari i historiador de literatura. És catedràtic de Filologia 
Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en el modernisme català 
- Sam Abrams, poeta, traductor, crític i assagista. Llicenciat en Hispàniques per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, és professor de Poesia Catalana Actual i Teoria i Crítica a la 
Universitat Oberta de Catalunya 
- Joan Llinàs Suau, professor de la Universitat de Bucarest.  
  
Dissabte, 4 de setembre del 2010 
Elogi de la paraula. El llegat literàri del poeta 
- Pere Maragall, nét i expert en Maragall 
- Marta Pessarrodona, escriptora 
- Joan Ramon Resina. Stanford University, Dept. of Iberian and Latin American Cultures 
Stanford University, California  
  
 
  
  


