
 
 

 

 
El nét del poeta, Pere Maragall, la cantant Marina Rosell i l’exmembre  
de La Trinca Miquel Àngel Pascual participaran en aquest monogràfic  

 
COMRàdio dedica aquest dijous un especial al poeta Joan Maragall  

 
COMRàdio se suma a la commemoració de L’Any Joan Maragall amb un especial dedicat a la figura 
i l’obra d’aquest poeta, que s’emetrà aquest dijous, dia de Sant Joan, de vuit del vespre a onze de 
la nit. Dirigit i presentat per Lluís Marrasé, La poesia de Joan Maragall valorarà, d’una banda, la 
figura d’aquest escriptor, a partir de l’anàlisi de tres grans coneixedors de la seva obra: el seu nét, 
Pere Maragall; la cantant Marina Rosell, que ha musicat molts dels seus poemes; i Dolça Tormo, cap 
de l’Arxiu Maragall de la Biblioteca de Catalunya. El record de l’obra del poeta ocuparà la segona 
part del programa. Miquel Àngel Pascual, antic membre de La Trinca, recitarà els poemes més 
cèlebres de Maragall. En aquest línia també es recuperarà la interpretació que diferents actors han 
fet de textos del poeta. Així, es podrà escoltar la lectura que Joan Crosas va fer d’El comte Arnau, 
un dels textos més coneguts de Maragall, i el recital d’alguns dels seus poemes que temps enrere 
van dur a terme Lluís Soler i el desaparegut Pau Garsaball. La memòria de l’obra de Maragall es 
completarà amb l’emissió de cançons basades en els seus versos, interpretades per Xavier Ribalta, 
Marina Rosell, Maria Dolors Laffitte i Núria Feliu, entre altres. 
 
Aquest programa especial s’emmarca en la celebració de L’Any Joan Maragall, una iniciativa que 
commemora els 150 anys del naixement del poeta i els 100 anys de la seva mort, i que ha estat 
impulsada per la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat i l’Associació Família de Joan 
Maragall i Clara Noble.  
 
Skala Foc omple de música la Nit de Sant Joan 
Durant la Nit de Joan la COM emetrà a partir de les 23 h l’especial Skala Foc, un programa de 
música  festiva per animar la Revetlla. Jaume Escala dirigirà i presentarà aquest especial, que 
s’allargarà fins a les cinc de la matinada. 
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