
programa 2021

Del 7 al 21 de NOVembre

Cicle
TRA- 
CES
literàries
Sarrià - Sant Gervasi



TRACES Literàries vol donar a 
conèixer les empremtes literàries 
que podem trobar als diferents 
barris del Districte. Aquestes 
empremtes poden ser de vida 
presencial dels autors o en forma 
d’escenari de les seves obres.

L’objectiu és que aflori l’important 
transcendència literària 
que concentra aquest espai 
geogràfic de la ciutat.

Enguany es commemora que 
fa un segle que l’antiga vila 
de Sarrià va passar a formar 
part del municipi de Barcelona. 
Ho reviurem i ho recordarem 
amb diverses de les nostres 
activitats on donarem veu a 
personatges, opinions i fets 
de l’època.

Alhora, l’actual situació sanitària  
ens permetrà retrobar‑nos 
de manera presencial, 
però control·lada. A més, algunes 
activitats s’enregistraran perquè 
les pogueu gaudir des de casa 
en qualsevol moment.



LECTURES

DIMARTS 

9 NOVEMBRE
A les 16.30h 
Al carrer Roca i Batlle, 20-22
Clementina Arderiu, (1889-1976) 
Escriptora i poetessa

DISSABTE 

20 NOVEMBRE
A les 16.30h 
Al carrer Rocabertí, 10
Ferran de Sagarra (1853-1939) 
Historiador

Lectures “in situ”, 
especial 1921
Presenta: Lluís Agustí  
Lectura: Marta Millà

Seguim apropant-nos a les cases on van viure, 
treballar o estudiar reconeguts autors i autores 
de Sarrià per descobrir detalls de la seva obra 
i llegir alguns fragments dels seus llibres 
o poemes. Aquest any els dos autors són 
coetanis amb l’annexió de Sarrià a Barcelona. 

Inscripció prèvia
enviant correu electrònic amb nom i places que es 
volen reservar a taleiavirtual@gmail.com

Activitat gratuïta

Les activitats es podran trobar al canal 
de Youtube TRACES Sarrià-Sant Gervasi
https://bit.ly/3vAYVmR 

RECITALS

DIUMENGE 

7 NOVEMBRE
A les 12h
Al Turó Park  

Recital 
Si el llibre crema, 
no l’apaguis  
A càrrec d’Àngels Bassas  
i la violoncel·lista Esther Vila

Una lectura que ens permet reconèixer 
l’originalitat literària de Manuel de Pedrolo 
i les seves preocupacions socials. 
Tot acompanyat de músiques que li donen 
intensitat al text i remarquen les diferents 
vessants: des del Cant dels ocells a músiques 
de pel·lícules.



per a tots els públics

DISSABTE 

13 NOVEMBRE
De les 11h a les 13.30h
Plaça de Sarrià 

DISSABTE 

20 NOVEMBRE
De les 17.30h a les 20h
Plaça Consell de la Vila 

Acció visual 
Pícnic de fets 
i personatges del 1921
A càrrec de Taleia cultura 

Convidem a tots els públics a gaudir de plats 
farcits de preguntes sobre com es vivia, què 
es pensava, quins autors i obres es publicaven 
durant el temps de l’agregació. Un petit 
tast que us convida a visitar les exposicions 
dedicades al Centenari de l’annexió.

Amb la col·laboració  
del Taller d’Història de Sarrià

ACCIÓ TEATRAL

DIUMENGES 

14 i 21 NOVEMBRE
Sessions de 30’ 
a les 11.30h i 12.30h
Cementiri de Sarrià

1921: Postals d’un any 
transcendent… 
El petit cementiri de Sarrià esdevindrà 
l’escenari que acollirà, mitjançant petites 
representacions, els records reals i ficcionats 
de personatges coneguts, però també de 
persones anònimes que, en la seva visita 
dominical al cementiri, ens explicaran 
com era l’antiga vila amb les seves masies 
disseminades, les immenses torres d’estiueig 
i els convents i monestirs de religiosos.

Amb el suport  
de Cementiris de Barcelona

Inscripció prèvia
enviant correu electrònic amb nom i places que es 
volen reservar a taleiavirtual@gmail.com

Activitat gratuïta



Espectacle familiar

DIUMENGE 

14 NOVEMBRE
A les 12h
Plaça del Consell de la Vila

Vet aquí l’any 1921... 
A càrrec de  
Núria Martínez, narradora i  
Ignasi Blanch, il·lustrador 

Contes o fets reals?… En tot cas, relats 
inventats al moment per al públic familiar que 
hi assisteix, que seran narrats i dibuixats en 
directe, amb grans escriptors de Sarrià com 
a protagonistes i petits i emblemàtics racons 
dels barris com a fons d’escenari.

CONVERSA

DIMARTS 

16 NOVEMBRE
A les 18.30h
En streaming des de la casa familiar

VEïns:  
Parlem amb Lluís Bonet
Memòria de les tertúlies  
a casa els pares
Sacerdot català, arxipreste i rector de la 
Sagrada Família des de 1993 fins a la seva 
jubilació i promotor de la causa de beatificació 
d’Antoni Gaudí i Cornet iniciada l’any 2000. 
Va néixer al barri del Born però als 10 anys es 
va traslladar amb la família a Sarrià. Ell va ser 
testimoni de les reunions clandestines que va 
albergar la casa dels seus pares: “Carles Riba 
venia d’amagat a donar classes de literatura. 
I també van estar aquí Josep Palau i Fabre, 
Josep Maria de Sagarra…”

Conducció de la conversa: Lluís Agustí

L’activitat es podrà seguir en streaming al canal 
de Youtube TRACES Sarrià-Sant Gervasi
https://bit.ly/3vAYVmR 



DIMECRES 

10 NOVEMBRE
A les 18.30h
Biblioteca Collserola-Josep Miracle 
C. Elisa Moragas i Badia, 16-34

Poeta Vázquez 
Montalban... 
A càrrec de Veïns del barri.

Una selecció de 10 poemes que llegiran 
diversos veïns del barri acompanyats 
de música en directe.

RECITAL

DIVENDRES 

12 NOVEMBRE
A les 18.30h
Biblioteca Sant Gervasi - 
Joan Maragall 
C. de Sant Gervasi de Cassoles, 85

Recital 
De l’amor i del temps  
A càrrec de Joan Artigas.

A través de la música es rescata la cara 
més propera, amable i positiva del poeta. 
I, també, la més crítica, la més interpel·ladora. 
Durant el recital, escoltarem una selecció 
de poemes on tindrà protagonisme especial  
el poema que J.V. Foix va dedicar a Gabriel 
Ferrater en la seva mort: Tots hi sereu al port 
amb la desconeguda.

Amb la col·laboració  
de l’Associació Gabriel Ferrater

LECTURA I MÚSICA

Les biblioteques proposen



Les biblioteques proposen

DISSABTE 

13 NOVEMBRE
A les 11h
Punt de trobada: Biblioteca Clarà 
C. Doctor Carulla, 22-24

La Sarrià  
del boom literari  
A càrrec de Conèixer BCN.

El fenomen del “boom” llatinoamericà va 
arribar a Barcelona de manera sorprenent 
entre finals dels seixanta i mitjans dels setanta. 
La capital catalana va esdevenir epicentre 
de la producció literària d’uns autors que 
troben aquí un referent d’aire fresc i vitalitat; 
una ciutat que desperta del llarg malson de 
la postguerra. I Sarrià els acull, esdevé espai 
imprescindible en la vida d’escriptors com 
Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez. 
En aquesta ruta en seguirem les seves passes 
amb diversos veïns del barri acompanyats 
de música en directe.

Durada: 2 hores aprox. 
Cal reserva prèvia
enviant correu electrònic amb nom i places 
que es volen reservar a b.barcelona.cl@diba.cat

Activitat Gratuïta

I TAMBÉ…

Al Centre Cívic Vallvidrera- 
Vázquez Montalbán trobareu 
la programació del  

Memorial Manuel 
Vázquez Montalbán   
i també a través de l’enllaç  
https://bit.ly/2YVoR0C

ITINERARI LITERARI



EXPOSICIONS

FESTA MAJOR DE SARRIÀ.  
Història i teixit associatiu  
Del 7 d’octubre al 3 de desembre de 2021
Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
Organitza: Taula d’Entitats de Sarrià 
i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Un recorregut per la història de la Festa Major 
de Sarrià a través de la documentació històrica 
conservada a l’Arxiu Municipal del Districte 
de Sarrià - Sant Gervasi, amb una especial 
atenció a la contribució del moviment 
associatiu a la seva organització al llarg 
de les dècades. 

SARRIÀ I BARCELONA 1921.  
Vers la ciutat metropolitana  
Del 5 de novembre de 2021  
a l’11 de gener de 2022
MUHBA Vil·la Joana 

Del 12 de gener a l’1 d’abril de 2022
Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Comissariada per l’historiador 
Carles Puigferrat, explora el procés i els tres 
protagonistes claus de l’agregació al municipi 
barceloní de la vila i el terme de Sarrià el 1921. 

SARRIÀ 1921.  
La vida quotidiana 
dels sarrianencs  
Novembre - desembre de 2021
Centre Cívic Casa Orlandai 

Gener de 2022
Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez 
Montalbán 

De l’1 al 15 de febrer de 2022
Centre Cívic l’Elèctric 

Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
i MUHBA.

Comissariada pel Taller d’Història de Sarrià, 
fa un retrat de com era Sarrià cap al 1921: 
qui hi vivia, què pensaven i com actuaven 
els sarrianencs.

ARA FA CENT ANYS  
Del 8 al 25 de novembre de 2021
Centre Cívic Can Castelló 

Organitza: Centre Cívic Can Castelló.

Comissariada per Helena Nualart, proposa 
una aproximació a la Barcelona del temps 
de les agregacions, entre la de Sant Gervasi 
de Cassoles l’any 1897 i la de Sarrià de 
1921, a través de la premsa, la literatura 
i la documentació d’arxiu contemporània.

Podeu consultar el programa de la Commemoració de l’annexió a la web del Districte  
https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca



AGENDA CRONOLÒGICA
7 NOVEMBRE, DIUMENGE
HORA ESPAI TIPUS ACTIVITAT A CÀRREC DE

12h Al Turo Park Recitals Si el llibre crema, 
no l’apaguis 

Àngels Bassas  
i Esther Vila 

9 NOVEMBRE, DIMARTS
HORA ESPAI TIPUS ACTIVITAT A CÀRREC DE

16.30h C. Roca i Batlle,  20-22 Lectures Lectures “in situ”,  
especial 1921 
Clementina Arderiu

Lluís Agustí  
i Marta Millà

Inscripció 
prèvia

10 NOVEMBRE, dimecres
HORA ESPAI TIPUS ACTIVITAT A CÀRREC DE

18.30h Biblioteca Collserola-
Josep Miracle

Lectura 
i música

Poeta Vázquez 
Montalban...

Veïns del barri

12 NOVEMBRE, DIVENDRES
HORA ESPAI TIPUS ACTIVITAT A CÀRREC DE

18.30h Biblioteca 
Sant Gervasi - 
Joan Maragall

Recital De l’amor i del temps Joan Artigas

13 NOVEMBRE, dissabte
HORA ESPAI TIPUS ACTIVITAT A CÀRREC DE

11.00h a 
13.30h

Plaça de Sarrià per A tots 
Els públics

Pícnic de fets 
i personatges del 1921

Taleia cultura

11h Punt de trobada: 
Biblioteca Clara

Itinerari 
literari

La Sarrià  
del boom literari 

Conèixer BCN Inscripció 
prèvia

14 NOVEMBRE, diumenge
HORA ESPAI TIPUS ACTIVITAT A CÀRREC DE

11.30h 
i 12.30h

Cementiri  
de Sarrià

ACCIÓ  
TEATRAL

1921: Postals d’un any 
transcendent...

Inscripció 
prèvia

12h Plaça del Consell  
de la Vila

Espectacle 
familiar

Vet aquí l’any 1921... Núria Martínez  
i Ignasi Blanch

16 NOVEMBRE, DIMARTS
HORA ESPAI TIPUS ACTIVITAT A CÀRREC DE

18.30h En streaming  
des de la casa  
familiar

CONVERSA Veïns: Parlem amb   
Lluís Bonet
Memòria de les tertúlies 
a casa els pares

Lluís Bonet  
i Lluís Agustí

20 NOVEMBRE, DISSABTE
HORA ESPAI TIPUS ACTIVITAT A CÀRREC DE

16.30h Carrer Rocabertí, 10 Lectures Lectures “in situ”,  
especial 1921 
Ferran de Sagarra

Lluís Agustí  
i Marta Millà

Inscripció 
prèvia

17.30h  
a 20h

Plaça del Consell  
de la Vila

per A tots 
Els públics

Pícnic de fets 
i personatges del 1921

Taleia cultura

21 NOVEMBRE, DIUMENGE
HORA ESPAI TIPUS ACTIVITAT A CÀRREC DE

11.30h 
i 12.30h

Cementiri  
de Sarrià

ACCIÓ  
TEATRAL

1921: Postals d’un any 
transcendent...

Inscripció 
prèvia



DEL 7 AL 21 DE NOVEMBRE 2021

Streaming i vídeos al Canal Youtube

L’activitat marcada amb un asterisc  es podrà 
seguir per streaming al canal de Youtube  
TRACES Sarrià-Sant Gervasi: 
https://bit.ly/3vAYVmR 
També podreu trobar vídeos d’altres activitats 
enregistrades durant el cicle.

Districte de
Sarrià - Sant Gervasi

@Traces_SSTG @traces_sstg

Més informació

Consultes al correu electrònic: 
taleiavirtual@gmail.com
I tot el programa al web municipal
https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-
santgervasi/ca


