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Ignasi Moreta i Xavier Bru de Sala destaquen la profunditat i qualitat de l'obra de Joan
Maragall
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Ignasi Mo reta, pro fesso r d'Humanitats de la UPF i edito r de 'Fragmenta',
ha analitzat la figura de Jo an Maragall i la seva o bra en un acte so bre la
po esia d'aquest gran auto r de la literatura catalana un segle després de la
seva mo rt en un acte a la seu nacio nal d'Òmnium Cultural. Amb la
participació de l'escripto r Xavier Bru de Sala, Mo reta ha demanat deixar
enrere la idea del "Maragall no sap escriure" i ha qualificat l'o bra del po eta
"de primera línia amb un po tència eno rme".
Durant la seva co nferència, el co nferenciant ha vo lgut destacar també
l'àmbit de pensado r i filò so f del po eta català i ha rebutjat l'etern qualificatiu
de "burgès de Sant Gervasi" que, sego ns ell, massa vegades els experts
han simplificat la figura de Maragall. En un sentit similar, s'ha expressat
Xavier Bru de Sala. L'escripto r ha definit co m a "difícil" la relació que va
haver de mantenir el po eta entre el po der i la cultura i ha definit l'auto r
co m un català respo nsable que vo lia reso ldre els pro blemes amb la
màxima equanimitat. L'acte l'ha presentat Jo aquim Co lo minas, membre de la Junta d'Òmnium.

Òmnium projectarà
dues sessions de
cinema català a l'aire
lliure a Badalona
Òmnium
Badalona
Barcelonès
Nord
ha
organitz at dues sessions
de cinema a l'aire lliure al
Donz ella Beach Club per
als propers dies.

El Fòrum Carlemany
nomenarà Muriel
Casals sòcia d'honor
de l'entitat

Ampliar...

El
Fòrum
Carlemany,
format per una setantena
d'empreses
gironines,
farà oficial la designació
de Muriel Casals com a
sòcia d'honor de l'entitat
en un acte que es farà el
aquest dijous
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Òmnium anima els
seus socis i sòcies a
participar en la
Universitat Catalana
d'Estiu
Òmnium
Cultural
ha
mostrat, un cop més, el
suport a la Universitat
Catalana d'Estiu (UCE)
que, enguany, celebra la
seva 44a edició a Prada
de Conflent
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