
  

 

Pl. Sant Jaume, 4 

Palau de la Generalitat 

08002 Barcelona 

Tel. 93 402 46 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

2/13 

 

ANY JOAN TRIADÚ 
 

1. Presentació 

2. Objectius 

3. Biografia 

4. Bibliografia 

5. Agenda d’activitats 

6. Geografia Triadú 

7. Comissari 

8. Web i Twitter 

 

 

PRESENTACIÓ 

 

Joan Triadú i Font (Ribes de Freser, 30.07.1921 - Barcelona 30.09.2010) 

Mestre, pedagog, crític literari, escriptor, traductor, defensor de la llengua catalana i activista 

cultural. 

 

La trajectòria vital de Joan Triadú va lligada estretament a l’evolució de la cultura catalana del 

segle XX. L’any 1942 es va llicenciar en Filosofia i Lletres i poc després una malaltia el va 

obligar a recloure’s a Cantonigròs (Osona) on el 1944 -i fins al 1968- va ser l’ànima del Concurs 

Parroquial de Poesia, una de les primeres manifestacions públiques de la literatura catalana 

perseguida pel franquisme. 

 

El 1946 va ser un dels fundadors de la revista ‘Ariel’, entre 1948 i 1950 va fer de lector a la 

universitat de Liverpool i el 1951 va protagonitzar una de les primeres controvèrsies del món 

cultural, tant de l’interior com de l’exili, amb la publicació de les dues antologies, la de poesia 

(1900-1950) i la de contistes (1850-1950). 

 

Aquell mateix 1951 va començar a donar classes al CICF, entitat de la qual -convertida en 

Institució Cultural del CIC- va arribar a ser director tècnic fins al 1993. Va viure de prop la 

creació, l’any 1961, d’Òmnium Cultural i de la Junta Assessora per als Estudis de Català 

(JAEC), convertida el 1969 en Delegació d’Ensenyament del Català (DEC). 

 

Autor de milers d’articles sobre pedagogia i literatura catalana, va ser una presència habitual 

a la revista ‘Serra d’Or’ i a les pàgines de cultura del diari Avui des que va començar a publicar-

se, l’abril de 1976, fins a la seva mort el 2010. 

 

Creu de Sant Jordi (1982), Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1992), Doctor Honoris 

Causa per la Universitat Ramon Llull (1998) i Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya 

(2001), entre altres distincions, la seva bibliografia aplega una trentena de títols entre dietaris, 

memòries, traduccions, crítica literària i reflexions sobre l’ofici d’educar. 

 

 

OBJECTIUS 
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 Demostrar que el llegat de Joan Triadú i les causes que defensava encara són 

plenament vigents i necessàries. 

 Donar veu a les persones i entitats que, en les diferents facetes en què va excel·lir, 

continuen treballant-hi, han heretat la seva manera de fer i, actualitzant-la, la posen en 

pràctica. 

 Propiciar el diàleg entre les generacions que el van conèixer i la gent més jove que vol 

continuar el seu llegat. 

 

Com ho volem fer? 

 Mitjançant exposicions, conferències, taules rodones, articles, etc. que ens acostin a 

la figura de Joan Triadú i ajudin a construir ponts amb les generacions actuals. 

 Amb l’organització i/o el suport a altres activitats relacionades amb els seus camps 

d’actuació: llengua, literatura, lectura, crítica literària, escola...  

 

El paper del territori 

La vida i obra de Joan Triadú està vinculada al territori, des de Ribes de Freser, on va néixer, 

fins a la vila de Gràcia, on va residir gran part de la seva vida, passant, entre altres, per 

Granollers, Andorra, Liverpool... i per un paisatge que el marcarà per sempre: Cantonigròs. 

Pretenem que en tots els llocs del país on es facin activitats de l’Any es redescobreixi la 

persona i l’obra de Triadú i es posi en valor la seva petjada humana, intel·lectual i patriòtica. 

 

BIOGRAFIA 

 

Joan Triadú i Font neix el 1921 en una família obrera de Ribes de Freser. El 1923 el seu pare 

deixa Ribes i prova sort a Barcelona. L’any següent, la mare i Joan Triadú també s’hi 

desplacen (primerament viuen en un pis de lloguer de Sant Martí de Provençals però de 

seguida s’instal·len al passatge de les Carolines). 

 

El 1937 acaba el batxillerat i és habilitat com a mestre, a través d’un curset accelerat convocat 

per la Generalitat per atendre les necessitats d’escolarització d’infants que havia provocat la 

marxa de mestres al front de guerra i l’allau de refugiats. Un cop superada aquesta prova, es 

presenta a l’examen obligatori de català i, amb setze anys, obté el títol de professor de català 

de mans de Pompeu Fabra. El gener de 1938 és nomenat mestre interí d’educació primària 

per la Generalitat de Catalunya i destinat al Grup Escolar Ferrer i Guàrdia, de Granollers, on 

exerceix fins al final de la guerra. 

 

Un cop acabat el conflicte, les noves autoritats no reconeixen els títols acadèmics donats 

durant la Guerra, i Joan Triadú s’ha d’examinar de nou de tot el batxillerat durant l’any 1939. 

Al nou curs, 1939-1940, entra a la Universitat de Barcelona, on estudia filologia clàssica. 

Tindrà com a companys Josep Palau i Fabre, Frederic-Pau Verrié, Joan Ainaud, Josep Maria 

Boix i Selva, Miquel Tarradell, August Panyella, Miquel Siguán, Miquel Dolç... Ja acabada la 

carrera, el juny de 1942, se li declara amb tota la virulència una tuberculosi latent que obliga 

a operar-lo i a seguir un llarg procés de convalescència, primer a Barcelona i des del juny del 

http://ca.wikipedia.org/wiki/1937
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pompeu_Fabra
http://ca.wikipedia.org/wiki/1938
http://ca.wikipedia.org/wiki/Generalitat_de_Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/1939
http://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Filologia_clàssica
http://ca.wikipedia.org/wiki/1942
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1943 a Cantonigròs. Aquest període l’aprofita per llegir un gran nombre d’obres i dur a terme 

altres activitats literàries i culturals. 

 

Retorna a Barcelona l’any 1945 i, després d’un període de treball com a professor a diverses 

escoles i institucions, té l’oportunitat de marxar a Anglaterra, on fa de lector de català a la 

Universitat de Liverpool, entre 1948 i 1950. 

 

Escriptor, traductor, crític literari 

Abans de marxar a Anglaterra, l’any 1946, és un dels fundadors de la revista «Ariel», on 

comença la tasca com a crític literari. La revista es publica clandestinament fins al 1951, quan 

és suspesa per les autoritats. 

 

El 1947 escriu els poemes que apareixen amb el títol Endimió. 

 

Tornat d'Anglaterra, la tasca com a crític pren un nou gir l’any 1951 amb la publicació de 

l’Antologia de la poesia catalana (1900-1950) i l’Antologia de contistes catalans (1850-1950), 

que resulten polèmiques per la selecció d’autors i els comentaris crítics que hi aboca. 

 

El 1953 publica a Oxford Anthology of Catalan Lyric Poetry, amb una extensa introducció, que 

el mateix any publica refeta a Panorama de la poesia catalana. L’any següent publica, amb 

l’Editorial Barcino, La poesia segons Carles Riba i Narcís Oller. Resum biogràfic. 

 

El 1956 publica El Collsacabra. Itinerari espiritual. El 1957 apareix, publicat a la Fundació 

Bernat Metge, el primer volum de les Olímpiques de Píndar (el segon volum es publica el 

1959). L’any següent publica la traducció de 40 sonets de Shakespeare. 

 

Desenvolupa la faceta de crític de la literatura a les revistes «Forja», «Pont Blau», «Vida 

Nova» i «Serra d'Or», al diari «Avui» i en diverses publicacions locals, comarcals i d’entitats. 

Els seus articles de crítica literària es van publicant en diversos reculls: La literatura catalana 

i el poble (1961), Llegir com viure (1963), Lectures escollides (1969), Una cultura sense 

llibertat (1978), La novel·la catalana de postguerra (1982), La poesia catalana de postguerra 

(1985), La ciutat dels llibres (1999) i Atentament. Lectures crítiques, aparegut pòstumament 

el 2011. 

 

Són seixanta-quatre anys parlant de llibres i de literatura, sempre amb l’exigència com a lema. 

 

Promotor cultural 

L’any 1944, durant la seva convalescència, funda, juntament amb Jordi Parcerisas, el Concurs 

Parroquial de Poesia de Cantonigròs, sota l’empara del bisbat de Vic i amb la complicitat del 

rector de la parròquia de Sant Roc de Cantonigròs, mossèn Josep Cruells i Rodellas, des del 

1963. Per aquest certamen passen les principals personalitats de les lletres catalanes i és una 

plataforma excel·lent per a la continuïtat de la tasca pública dels escriptors consagrats i per al 

descobriment de nous valors. A partir del 1969 és l’artífex de la transformació del Concurs de 

Poesia de Cantonigròs en les Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra, que es 

desenvoluparan fins a l’any 1993. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/1943
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cantonigròs
http://ca.wikipedia.org/wiki/1945
http://ca.wikipedia.org/wiki/Català
http://ca.wikipedia.org/wiki/1948
http://ca.wikipedia.org/wiki/1950
http://ca.wikipedia.org/wiki/1946
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ariel
http://ca.wikipedia.org/wiki/1951
http://ca.wikipedia.org/wiki/Anglaterra
http://ca.wikipedia.org/wiki/1951
http://ca.wikipedia.org/wiki/1953
http://ca.wikipedia.org/wiki/Forja
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pont_Blau
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Vida_Nova&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Vida_Nova&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Serra_d'Or
http://ca.wikipedia.org/wiki/Avui
http://ca.wikipedia.org/wiki/1944
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Jordi_Cots_i_Moner&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Concurs_Parroquial_de_Poesia_de_Cantonigròs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Concurs_Parroquial_de_Poesia_de_Cantonigròs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bisbat_de_Vic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Cruells_i_Rodellas
http://ca.wikipedia.org/wiki/1963
http://ca.wikipedia.org/wiki/1969
http://ca.wikipedia.org/wiki/Festes_Populars_de_Cultura_Pompeu_Fabra
http://ca.wikipedia.org/wiki/1993
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Just acabada la Guerra Civil espanyola, col·labora amb el Front Nacional de Catalunya (FNC) 

en la redacció d’articles del butlletí «Per Catalunya». Durant tot el franquisme participa 

activament en la resistència cultural catalana contra la dictadura. 

 

El 1955 és un dels fundadors de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona. 

 

La seva preocupació per la llengua el porta a desenvolupar una gran activitat com a professor 

de català i a interessar-se cada cop més per la formació de professors de llengua i literatura 

catalanes. Per aquest motiu, el 1961 posa en marxa la Junta Assessora per als Estudis de 

Català (JAEC). 

 

Membre d'Òmnium Cultural des del 1962, de la qual serà molts anys el secretari general 

tècnic, complementa la tasca de la JAEC amb la fundació de la Delegació d'Ensenyament de 

Català (DEC), l’any 1965. Des d'Òmnium Cultural, també participa en la gestació i 

l’organització del premi Sant Jordi de novel·la i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 

 

Un cop recuperada la Generalitat de Catalunya, ha estat membre del Consell d'Ensenyament 

i Cultura i president de la Junta Permanent de Català. 

 

Una altra tasca en la qual destaca és en el suport als Jocs Florals de la Llengua Catalana a 

l’exili. Participa en diverses edicions, una de les quals, la de Ginebra de l’any 1972, li comporta 

la imposició d’una forta multa governativa per part de les autoritats espanyoles. 

 

Pedagog 

Ja durant la carrera universitària comença a donar classes a diverses escoles i institucions 

privades, classes que continua de manera particular durant l’estada a Cantonigròs i que reprèn 

després de l’estada a Anglaterra. A partir del 1951 comença la seva col·laboració amb la 

Institució Cultural de CICF, de la qual arriba a ser director general amb el nom d’Institució 

Cultural del CIC, Fundació Privada, i amb la qual és fundador de l'Escola Thau, on exerceix 

com a director i professor.  

 

També és fundador, l’any 1975, del Consell Català d'Ensenyament, i posteriorment primer 

president de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d'Estudis Catalans. 

El 2009 publica Textos i pretextos de pedagogia 1938-2008, un llibre de reflexions serenament 

construïdes i d’experiències concretes que són una invitació a refermar el goig i la passió 

d’ensenyar. 

 

Altres activitats i distincions 

És membre de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), del PEN 

Club, de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i de l'Institut d'Estudis Catalans, 

així com del Consell Consultiu de la Plataforma per la Llengua. 

 

El 1981 rep el primer premi Ramon Fuster, del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 

Lletres i en Ciències de Catalunya, per la seva tasca pedagògica. 
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http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Per_Catalunya&action=edit&redlink=1
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Sant_Jordi_de_novel·la
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L’any 1982 és guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i amb el 

Premi d’Honor Jaume I, atorgat per la Fundació Lluís Carulla. 

 

El 1987 el Gremi d'Editors li atorga el premi Atlàntida per la seva tasca com a crític literari. 

 

El 1992 obté el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 

 

El 1997 l'Ajuntament de Barcelona li concedeix la Medalla al Mèrit Científic. 

 

El 1998 és investit doctor honoris causa per la Universitat Ramon Llull. 

 

El 2001 la Generalitat de Catalunya el distingeix amb la Medalla d'Or. 
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AGENDA D’ACTIVITATS 

 

Roda de premsa de presentació de l’Any Joan Triadú | Divendres 19 de febrer, 11 h. 

 

L’Any Joan Triadú a la llibreria ONA (Barcelona) | Dimecres 17 de març. 

 

Lletres als Ferrocarrils | Abril (pels volts de Sant Jordi) 

El Departament de Cultura i el Departament de Territori i Sostenibilitat celebraran la diada de 

Sant Jordi assignant el nom ‘Joan Triadú’ a un tren dels Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya (FGC). 

Aquesta unitat-tren se sumarà, així, al conjunt de les que FGC ha batejat els últims anys amb 

noms d’escriptors i escriptores. 

 

Edició d’una làmina sobre la figura de Sant Jordi amb una il·lustració del pintor Romà 

Panadès i un text escrit els anys cinquanta per Joan Triadú | Abril 

 

Assignació del nom ‘Joan Triadú’ a l’Institut Escola de Ribes de Freser | Abril-juny 2021 

Acte acadèmic durant el curs 2020-2021 amb aquest motiu a Ribes. 

 

Inauguració de l’exposició ‘Joan Triadú a la ciutat dels llibres’ a la Biblioteca Joan 

Triadú de Vic | dijous 15 d’abril 

 

Vint-i-cinquè aniversari de la inauguració de la Biblioteca Joan Triadú de Vic | Dissabte 

24 d’abril 

 

Festival Barcelona Poesia 15 de maig 

Participació dels comissari de l’Any Joan Triadú en un dels actes del festival. 

 

75 anys de la publicació del primer número de la revista «Ariel» | Maig-juny 2021 

L’Any Joan Triadú s’adherirà a les activitats que es promoguin des de la Fundació Palau i 

Fabre. 

 

Seminari sobre Joan Triadú a la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB | 

Dimecres 2 de juny 

Amb la participació de Carme Alcoverro, Carles Duarte i Joan Josep Isern. També s’oferirà un 

recital a càrrec d’Alba Comasòlivas (flauta travessera) i Lídia Vila (saxòfon) amb el títol 

«Llegir/Sentir TRI-A-DÚ». 

 

Taula rodona «Joan Triadú, prescriptor literari» a la llibreria ONA (Barcelona) | Dilluns 7 

de juny 

Amb la participació d’Agustí Pons, Oriol Izquierdo i Jordi Nopca, moderats per Susanna 

Àlvarez. 

Fila zero: crítics literaris i editors.  

 

Lliurament dels premis dels Jocs Florals Comarcals ‘Joan Triadú’ del Ripollès | Dimarts 

8 de juny 
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Acte de lliurament del Premis Baldiri Reixac | 13 de juny 2021 

Amb motiu del centenari del naixement de Joan Triadú, l’any 2021, els Premis Baldiri Reixac 

del curs 2020-2021 incorporen de forma extraordinària la categoria Premi Joan Triadú. 

 

Exposició ‘Joan Triadú a la ciutat dels llibres’ a la biblioteca Jaume Fuster de Barcelona 

| Del 28 de juny al 20 de juliol de 2021 (dates aproximades) 

 

Homenatge de l’Institut d’Estudis Catalans a Joan Triadú | Dijous 1 de juliol 

Inauguració de l’exposició ‘A dins de classe soc feliç...’ al pati de l’IEC. 

Presentació de l’opuscle IEC en homenatge a Joan Triadú. 

Projecció de l’audiovisual de l’exposició «Llegir com viure». 

 

Homenatge a Joan Triadú a Cantonigròs en record de la seva vinculació amb el Concurs 

Parroquial de Poesia (1944-1968) | Dissabte 3 de juliol 

 

Dia del centenari del naixement de Joan Triadú i Font | Divendres 30 de juliol de 2021 

Reemissió per Canal 33 del programa ‘(S)avis’ dedicat a Joan Triadú i emès inicialment el 30 

de novembre de 2009. 

 

Actes d’homenatge a Joan Triadú durant l’Aplec de Ribes de Freser | Divendres 30 i 

dissabte 31 de juliol 

Estrena de la sardana dedicada a Joan Triadú 

 

Actes d’homenatge a Joan Triadú durant la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) a Prada 

de Conflent | Agost 2021 

 

Festa Major de Cantonigròs | Dilluns 16 i dimarts 17 d’agost 

Aplec de sardanes i presentació de la sardana dedicada a Joan Triadú. 

Programa de la Festa Major «especial»: text del compositor de la sardana, el músic Ivan 

Joanals i espectacle del poeta Josep Pedrals basat en el llibre de Joan Triadú 100 poesies 

catalanes que cal conèixer. 

 

Presència de l’Any Joan Triadú a la Setmana del Llibre en Català | Setembre 2021 

Presentació del llibre d’entrevistes Joan Triadú, de viva veu, a cura de Susanna Àlvarez i editat 

per Eumo Editorial. 

 

Taula rodona sobre Joan Triadú a l’Agrícol, Centre Artístic del Penedès (Vilafranca del 

Penedès) | Dilluns 20 de setembre 

 

Acte institucional d’homenatge a Joan Triadú al Palau de la Generalitat |Octubre 

 

Presentació del llibre entrevistes Joan Triadú, de viva veu, a la llibreria ONA (Barcelona) 

| Dijous 7 d’octubre 2021 
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Presència de l’Any Joan Triadú en el Festival de Poesia de Sant Cugat | Segona quinzena 

d’octubre 2021 

 

Presentació de l’Any Joan Triadú a València durant la setmana dels Premis Octubre | 

Octubre 2021 

 

Inauguració de l’exposició sobre ‘Joan Triadú, activista’ a l’Arxiu Nacional de Catalunya 

(Sant Cugat) | Octubre-desembre 2021 

 

60 anys de la publicació del primer número de la revista «Cavall Fort»| Desembre 2021 

L’Any Joan Triadú s’adherirà a les activitats que es promoguin des de la revista 

 

Jocs Florals a les escoles Thau i al CIC al voltant de la figura de Joan Triadú com a 

‘Personatge de l’any’ (Barcelona i Sant Cugat) |Abril 2022 

 

Primavera cultural a Montblanc| Maig 2022 

Acte d’homenatge a Joan Triadú pel seu paper com a impulsor de les Festes Populars de 

Cultura Pompeu Fabra (1969-1993) i en commemoració del pas de les Festes Fabra per la 

vila. 

 

Exposicions 

 

Exposició ‘A dins de classe soc feliç...’ 

El contingut d’aquesta exposició gira entorn de Joan Triadú com a pedagog. La seva 

comissària és Teresa Triadú. L’exposició s’inaugurarà l’1 de juliol del 2021 a l’IEC i es preveu 

que sigui itinerant per espais relacionats amb el món de l’ensenyament, com l’IES Joan Triadú 

de Ribes de Freser, les escoles Thau (Barcelona i Sant Cugat), la Facultat d'Educació, 

Traducció i Ciències Humanes de la UVIC, la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i 

de l'Esport Blanquerna – URL, etc. 

 

Exposició ‘Joan Triadú a la ciutat dels llibres’ 

El contingut d’aquesta exposició se centra en la seva faceta d’escriptor, crític literari i 

prescriptor. N’és el comissari Joan Josep Isern –alhora Comissari de l’Any Joan Triadú–, que 

compta amb la col·laboració de Susanna Àlvarez. L’exposició s’inaugurarà a la Biblioteca Joan 

Triadú de Vic el 15 d’abril del 2021, i es preveu que sigui itinerant per la xarxa de Biblioteques 

de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. 

 

Exposició ‘Joan Triadú: viure la llengua, estimar el país’ (títol provisional) 

Aquesta exposició gira entorn de Joan Triadú com a activista i promotor cultural. El seu 

comissari és Jordi Manent. L’exposició està organitzada per l’Arxiu Nacional de Catalunya i es 

preveu inaugurar-la en aquest mateix espai l’octubre del 2021. 
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Conferències 

 

L’Any Joan Triadú comptarà amb un repertori de conferències i conferenciants sobre Joan 

Triadú, contemplat des de diferents vessants, que les entitats podran sol·licitar per oferir-les 

al seu públic. 

 

També es proposa d’incloure-les en el cicle de conferències que cada any s’organitzen al CIC 

i en iniciatives similars d’altres entitats i institucions (Òmnium Cultural, Amics de la Unesco, 

Aules d’Extensió Universitària...). 

 

L’Any Joan Triadú a les biblioteques 

 

Clubs de lectura 

Presència d’algunes obres de Joan Triadú als clubs de lectura de les biblioteques de 

Barcelona i de la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Es proposa programar 

clubs de lectura de Dies de memòria 1938-1940. Diari d’un mestre adolescent (Proa, 2001) i 

Memòries d’un segle d’or (Proa, 2008). 

 

Àmbit escolar i acadèmic 

 

Joan Triadú, “Personatge de l’Any” del curs 2021-2022 a les escoles Thau i al CIC 

La manera com Joan Triadú entenia la pedagogia prioritzava el gust per la lectura i la poesia 

a l’escola des dels més menuts. El projecte educatiu anomenat el “Personatge de l’Any” 

permet conèixer una personalitat de la nostra cultura des de l’alumnat petit al més gran de 

l’escola durant tot un curs. La celebració dels Jocs Florals és el punt culminant d’aquest treball.  

 

Jornades sobre Traducció i Literatura a la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la 

UAB |Octubre 2022) 

La Càtedra Jordi Arbonès de Traducció organitza cada dos anys aquestes jornades, que en 

l’edició de 2022 podrien estar dedicades a Joan Triadú com a traductor i/o la influència de la 

seva crítica literària en l’edició de traduccions, per exemple, com a integrant del Consell editor 

de Proa. 

 

Premis 

 

Premi Joan Triadú, dins del cartell de Premis Baldiri Reixac  

El Premi Joan Triadú, dotat amb 3.000 €, serà un reconeixement especial a un centre educatiu, 

seleccionat pel jurat, que hagi excel·lit en l’ensenyament i l’ús del català com a llengua 

vehicular i de cohesió social. 

D’aquesta manera, la Fundació Carulla recorda i homenatja l’impulsor i president dels Premis 

Baldiri Reixac. 

 

Premi Joan Triadú de criteri literari 

Adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO de les escoles Thau de Barcelona i Sant Cugat del Vallès 

que treballen l’assignatura de criteri literari. 

Seria un premi que quedaria instaurat per als qui acaben el seu recorregut a l’escola. 
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Publicacions 

 

Edició commemorativa del centenari de Joan Triadú de Memòries d’un segle d’or a l’editorial 

Pòrtic. 

 

Llibre d’entrevistes a Joan Triadú, Joan Triadú, de viva veu, a cura de Susanna Àlvarez 

(Eumo). 

 

Versió digitalitzada dels llibres de Joan Triadú Dies de memòria 1938-1940. Diari d’un mestre 

adolescent (Proa, 2001) i Memòries d’un segle d’or (Proa, 2008). 

 

Espectacles 

 

Espectacle de Josep Pedrals basat en el llibre de Joan Triadú 100 poesies catalanes que cal 

conèixer (Pòrtic, 2003). 

 

Lectura dramatitzada de textos seleccionats del llibre de Joan Triadú Dies de memòria 1938-

1940. Diari d’un mestre adolescent, a càrrec de la Companyia Cos de Lletra, amb dramatúrgia 

de Ruth Vilar. 

 

Altres activitats 

 

Placa commemorativa a la casa familiar 

Petició a l’Ajuntament de Barcelona per col·locar una placa commemorativa a la casa familiar 

de l’avinguda Riera de Cassoles, 9, al districte de Gràcia, i també assignar el nom de Joan 

Triadú a algun espai urbà significatiu de la zona. 

 

Carrer de Joan Triadú a Sant Cugat del Vallès 

Petició a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès perquè posi el nom de Joan Triadú al carrer 

‘Camí de can Graells’ situat en la zona on hi ha l’Escola Thau Sant Cugat. 

 

GEOGRAFIA TRIADÚ 

 

Al llarg de la seva vida, l’activitat de Joan Triadú l’ha portat a diversos indrets, no només de 

les terres de parla catalana; també de més enllà. Tot plegat permet dibuixar un mapa molt 

concret, una ‘geografia Triadú’ que, com no podia ser altrament, ha quedat reflectida en escrits 

seus de diverses èpoques.  

 

Una geografia amb unes fites molt concretes: 

 Ribes de Freser 

 Barcelona 

 Granollers 

 Cantonigròs 

 Vic 
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 Prada de Conflent 

 Liverpool 

 Londres 

 L’Espluga de Francolí 

 Sant Cugat 

 Les vint-i-cinc seus de les Festes Fabra (1969-1993) 

 

Un tast: Prada de Conflent 

06. GEOGRAFIA JT 

PRADA.docx
 

 

COMISSARI 

 

Joan Josep Isern (Barcelona, 1950), crític literari i escriptor. L’any 2013 va ser també 

comissari, conjuntament amb Susanna Àlvarez, de l’exposició “Llegir com viure. Homenatge 

a Joan Triadú 1921-2010” que va circular arreu del país fins a quedar dipositada definitivament 

a la biblioteca de Ribes de Freser. 

 

Va ser cap del servei d’Informació i Difusió del Departament de Cultura i membre del Consell 

Editorial de la Generalitat de Catalunya i de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística fins al 

2013. A partir de 1989, i durant vint anys, va coincidir amb Joan Triadú en les col·laboracions 

de crítiques literàries al suplement de Cultura del diari Avui. 

 

Joan Josep Isern escriu articles a diverses publicacions com Serra d’Or, Vilaweb i Enderrock, 

i ha estat membre de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes. Soci de 

l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i del Pen Club Català, també ha format part del 

jurat de diversos premis literaris, entre els quals el Premi Sant Jordi de novel·la, el Premi de 

la Crítica Catalana, el Premi Ciutat de Barcelona i dels ajuts a la creació convocats per la 

Institució de les Lletres Catalanes, entre d’altres. 

 

WEB I TWITTER 

 

 Web: anyjoantriadu.cat 

 Twitter: @AnyTriadu 

 

http://www.anyjoantriadu.cat/

