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10.00
Obertura

10.15 
Periodistes, escriptors, ciutadansPeriodistes, escriptors, ciutadans
Antoni Martí Monterde (UB)Antoni Martí Monterde (UB)
11.00
Eugeni d’Ors: el «suprem periodista»Eugeni d’Ors: el «suprem periodista»
Xavier Pla (UdG)
11.45 
Pausa i cafè
12.15
Les altres cròniques de BarcelonaLes altres cròniques de Barcelona
Àlex Matas Pons (UB)
13.00
Debat general

13.30
Cloenda
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Portada: els escriptors Josep Pla i Francesc Pujols fan tertúlia amb altres persones en un bar l’any 1930Portada: els escriptors Josep Pla i Francesc Pujols fan tertúlia amb altres persones en un bar l’any 1930

Coordinador: Antoni Martí Monterde
Grup de Recerca en Literatura Comparada en l’Espai 
Intel·lectual Europeu (Universitat de Barcelona)

Entre finals del segle XIX i començaments del XX la literatura 
catalana va donar un conjunt d’autors que, en escriure la 
memòria del present, van establir els fonaments de la prosa 
catalana moderna. Els escriptors que es van dedicar al 
periodisme —a través de la crònica, el periodisme literari, 
el reportatge, l’article d’opinió, etc.— es van fer càrrec de 
la complexitat d’un temps que canviava, i d’una ciutat com 
Barcelona que impulsava i registrava aquest canvi d’època 
alhora que era protagonista del seu somni de modernitat. 
Autors com Rusiñol, Maragall, Ors, el primer Pla, Gaziel, 
Sagarra, Xammar, Soldevila, Vallmitjana, Madrid, Plana i 
Gasch van convertir les planes dels diaris i revistes en el lloc 
on la ciutat es feia conscient de si mateixa, l’espai en què 
prenia forma com a discurs allò que encara no tenia una 
forma clara als carrers.

Dissabte 15 de juny, de 10 a 13.30 h
MUHBA Vil·la Joana, Casa Verdaguer
Ctra. de l’Església, 104 (Vallvidrera)
08017 Barcelona
FFCC – Baixador de Vallvidrera  
Preu 
14 € 

Estudiants, aturats i jubilats: 7 €
Informació i reserves
93 256 21 22 
reservesmuhba@bcn.cat
Horari d’atenció: de dilluns a 
divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
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