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19,45 h Taula Rodona “Els poetes de la 
contracultura”, amb la participació de 
David Castillo, pau riba, Joan Vinuesa

 Presentacions de Miquel de Palol

dimecres 7 d'octubre 
 Maragall i UnaMUno

20,15 h Conferència d’adolfo Sotelo  
“Joan Maragall y las letras 
españolas”

 Presentació de José María Micó

19,45 h Recital de cloenda a càrrec de 
marta Binetti, marga Clark, 
Laura Frucella, José Florencio 
martínez, pura Salceda, oriol Sàbat, 
i Carlos Vitale

 Presentacions de José María Micó

dilluns 5 d'octubre
 Vigència de Joan Maragall

19,00 h Inauguració

19,05 h Conferència inaugural a càrrec de 
Joan margarit

19,30 h Conferència d'antonio Jiménez-millán 
“Correspondencia 
Maragall-Unamuno”

19,30 h Lectura de poemes de Joan Maragall 
a càrrec d’ anna maluquer, 
Núria martínez, Teresa Colom

 Presentacions de Miquel de Palol

dimarts 6 d'octubre
 Maragall i els seUs aMics

19,00 h Conferència de pere maragall 
“La poesia tot just a començat. 
Joan Maragall i la paraula 
poètica"

 Presentació de David Castillo

5, 6 i 7 d'octubre de 2009

Coordinadors
David Castillo, José María Micó i Miquel de Palol

de l'  aSSoCiaCió 
CoL·LegiaL 
D'eSCripTorS 
De CaTaLuNya

amb la col·laboració de: organitza:                       amb el patrocini de: 

poétiques

iXJornades

Sala d'actes del museo picasso de Barcelona, carrer montcada 15-23
entrada lliure 
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de la asociacióN 
coLegiaL 
de escritores 
de cataLuña

con la colaboración de: organiza:             con el patrocinio de:

19,45 h Mesa Rodonda “Los poetas de la 
contracultura”, con la participación de 
david castillo, pau riba, Joan Vinuesa

 Presentaciones de Miquel de Palol

miércoles 7 de octubre 
 Maragall y UnaMUno

20,15 h Conferencia de adolfo sotelo  
“Joan Maragall y las letras 
españolas”

 Presentación de José María Micó

19,45 h Recital de clausura a cargo de 
marta Binetti, marga clark, 
Laura Frucella, José Florencio 
martínez, pura salceda, oriol sàbat,  
y carlos Vitale

 Presentaciones de José María Micó

lunes 5 de octubre
 Vigencia de Joan Maragall

19,00 h Inauguración

19,05 h Conferencia inaugural a cargo de 
Joan margarit

19,30 h Conferencia de antonio Jiménez-millán 
“Correspondencia 
Maragall-Unamuno”

19,30 h Lectura de poemas de Joan Maragall 
a cargo de anna maluquer, 
Núria martínez, teresa colom

 Presentaciones de Miquel de Palol

martes 6 de octubre
 Maragall y sUs aMigos

19,00 h Conferencia de pere maragall 
“La poesia tot just a començat. 
Joan Maragall i la paraula 
poètica"

 Presentación de David Castillo

5, 6 y 7 de octubre de 2009

coordinadores
David Castillo, José María Micó y Miquel de Palol

sala de actos del museo picasso de Barcelona, calle montcada 15-23
entrada libre 

poéticas
iXJornadas


