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Comencem la setmana parlant de POMPEU FABRA I POCH 
Filòleg català nasqué a Barcelona el 1868 i morí a Prada 
(Conflent) el 1948, a l'exili. Autor del Diccionari general de la 
llengua catalana (1932), concebut com a canemàs del futur 
diccionari de l'Institut d’Estudis Catalans.

Us deixem a l’annex 1 la biografia.

Avui parlarem de MIQUEL MARTÍ I POL, el gran poeta català  compromès amb la vida. 
Va construir la seva experiència biogràfica i poètica en 3 grans valors humans: la 
sinceritat, l’autenticitat i la solidaritat. Valors que els lectors de la seva obra poètica han 
sapigut reconèixer i descobrir.
Possiblement al llarg de les classes de llengua heu treballat algun dels seus bonics 
poemes. Us convidem a escoltar-ne un de molt curt però que ens mostra la seva gran 
sensibilitat sobre una situació injusta que al llarg del temps han patit les dones.  
https://www.youtube.com/watch?v=OD0RibIwTiE   (L’Elionor)

JACINT VERDAGUER
Poeta català. (Folgueroles 1845 – Vallvidrera 1902). 

Us deixem una breu informació a l’annex 2, referent a la 
projecció musical de la seva obra. Podeu veure aquest vídeo 
Els estudiants de Vic.            
https://www.youtube.com/watch?v=OI5dmqk2HNw                                                 
Verdaguer, ombres i maduixes. Obeses

MARIA MERCÈ MARSAL 
Una persona compromesa en l’àmbit de la llengua i la literatura 
catalana, la política i el feminisme.
Us deixem el poema dibuixat, parar i desperar taula, així com 
una biografia a l’annex 3.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=E
bLKgVFOc0c&feature=emb_logo

LLUIS LLACH Cantautor i compositor. 1948.
El 1967 passà a formar part d’Els Setze Jutges i aviat esdevingué una de les figures més 
populars de la Nova Cançó.
Des dels inicis, la seva trajectòria ha compaginat el compromís polític en un sentit ampli amb 
l’expressió de la vivència personal. L'any 1968 compongué L'estaca, cançó de lluita contra el 
règim franquista que amb el temps s'ha estès arreu del món i s'ha convertit en un símbol per la 
lluita d'alliberament dels pobles. L’any 1981 es publicà la cançó País petit, dins de l’àlbum 
Verges 50.Us convidem a escoltar.la. https://www.youtube.com/watch?v=yDaR1VeL2II

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Durant aquesta setmana coneixerem alguns personatges que s’han compromès 
a treballar del país, pel nostre país. També forma part del compromís de les 
persones: ser capaç de poder-se sentit arrelat a una terra, a una cultura i a una 
llengua. 

https://www.youtube.com/watch?v=OD0RibIwTiE
https://www.youtube.com/watch?v=OI5dmqk2HNw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=EbLKgVFOc0c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=EbLKgVFOc0c&feature=emb_logo
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0062330.xml
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0046470.xml
https://www.youtube.com/watch?v=yDaR1VeL2II


ANNEX 1 
 
POMPEU FABRA I POCH 
 

Filòleg català nasqué a Barcelona el 1868 i morí a Prada (Conflent) el 1948, a l'exili.  
Enginyer industrial, ocupà una càtedra de química a l'escola d'enginyers de Bilbao del 1902-1911. Amb 
tot, de molt jove, s'afermà en la decisió de dedicar-se a l'estudi del català i a la difusió de la correcció de 
la llengua.  
 

Cridat per Enric Prat de la Riba  es traslladà a Barcelona, on fou nomenat professor a la càtedra de català 
creada per la diputació de Barcelona i membre de la novella secció filològica (1911) de l’Institut d’Estudis 
Catalans, de la qual més tard fou president. 
 

Primera etapa: La reforma ortogràfica. L’any 1913  promulgà les Normes ortogràfiques que serviren per 
a la formació d’un Diccionari ortogràfic redactat sota la seva direcció l’any 1917. 
 

Segona etapa: La gramàtica catalana. L’any 1918 Fabra publicà, per encàrrec de l’Institut, la Gramàtica 
catalana, de la qual han estat fetes set edicions. Contenia les parts obligades, sobretot de morfologia, 
que eren sovint objecte de controvèrsia i que Fabra resolgué amb esperit obert. Establertes l’ortografia 
i la gramàtica, es preocupà de l’escola: calia divulgar. Els resultats de la seva obra transcendiren aviat: 
en el decurs del decenni 1920-30 gaudia ja d’un alt i just prestigi científic, sempre creixent, que el dugué 
a ésser nomenat catedràtic de la Universitat de Barcelona directament (1932). 
 

Tercera etapa: El Diccionari general de la llengua catalana. L’any 1932 es publicà el Diccionari general de 
la llengua catalana, concebut com el canemàs del futur diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, hi era 
recollit, amb tot, el vocabulari indispensable per a l’home del seu temps. 
 

Exili i obra pòstuma: L’any 1939 s’exilià, i residí a París, Montpeller i Prada (Conflent). Malgrat tot, 
continuà treballant, sobretot en una nova Gramàtica catalana, que veié la llum, ja pòstuma, el 1956, en 
edició a cura de Joan Corominas i Vigneaux. 

 

 
ANNEX 2 

 
JACINT VERDAGUER      Poeta català. Folgueroles 1845 – Vallvidrera 1902.  

És el principal representant de la Renaixença literària. Autor enormement popular, la seva obra i la seva 
personalitat es projecten en múltiples camps, entre els quals figura la música, fins al punt que és l’autor 
català amb més obra musicada de tota la història, amb prop d’un miler de composicions. Moltes 
d’aquestes obres són cants religiosos i patriòtics, que han acabat esdevenint part del repertori popular. 
Cal esmentar-ne, especialment, L’emigrant,  el Virolai, El noi de la mare, etc. Els dos grans poemes èpics 
de més volada i ambició, L’Atlàntida (1877) i Canigó (1886), També han estat objecte de versions 
musicals.         Font, enciclopèdia.cat 

Verdaguer, ombres i maduixes és el títol de l’òpera-rock que Obeses va estrenar a Vic amb motiu de la 
clausura de 'Vic, capital de la cultura catalana 2016'. La proposta surt de dos grans verdaguerians 
osonencs, Pep Paré i Pere Tió, que un bon dia van imaginar de fer com fan amb altres literats en altres 
països, és a dir, fer una obra de teatre musical a partir de l’obra poètica, en aquest cas de Jacint 
Verdaguer. Verdaguer, ombres i maduixes parteix de l’obra del poeta de Folgueroles i n'extreu els 
elements més importants per produir peces musicals contemporànies.                       Revista Enderroc 



ANNEX 3 
 

MARIA MERCÈ MARÇAL 
  

Maria-Mercè Marçal (Barcelona, 1952-1998). Poeta, traductora i narradora. Tot i haver nascut 
circumstancialment a Barcelona es considera sempre d'Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell), població on passa 
tota la infància. 
 

Llicenciada en Filologia Clàssica, exerceix de catedràtica de Llengua i Literatura Catalanes en diversos 
instituts. Es dona a conèixer l'any 1977 amb el recull de poemes Cau de llunes (Premi Carles Riba 1976). 
Des d'aleshores publica diversos poemaris, l'últim del quals, Desglaç, recull l'obra escrita entre el 1984 i 
el 1988. 
 

L'any 1973 és cofundadora de l'editorial Llibres del Mall. A més de prendre part activament en la vida 
literària catalana, participa en la política i en moviments cívics com el feminista, que no abandona mai. 
Alguns cantautors catalans han posat música i veu als seus poemes, com per exemple Marina Rossell, 
Ramon Muntaner, Teresa Rebull, Celdoni Fonoll i Maria del Mar Bonet. 
  

També és important citar el seu vessant com a traductora, en la traducció d'autores com Colette, 
Yourcenar, Leonor Fini i, en col·laboració amb Monika Zgustová, les poetes russes Anna Akhmàtova i 
Marina Tsvetàieva. També conrea esporàdicament l'assaig literari en articles i conferències. 
  

La passió segons Reneé Vivien, fruit de la fascinació que al llarg dels últims anys ha exercit sobre ella 
Renée Vivien, escriptora anglesa d'expressió francesa que va viure a París a principi del segle XX. 
Aquesta novel·la li aporta una pluja de premis, el primer dels quals és el Carlemany (1994), però el 
segueixen el Premio de la Crítica (1995), el premi Crítica Serra d'Or (1995), el Joan Crexells (1995), el 
Prudenci Bertrana (1995) i el de la Institució de les Lletres Catalanes (1996). Representa també la seva 
consolidació com a narradora, tot i la seva classificació inevitable com una de les poetes més 
reconegudes de la literatura catalana dels últims temps. 
 

No abandona mai la militància en el moviment feminista, tot i que, progressivament, es va centrant de 
manera prioritària en el terreny cultural i literari. En els últims anys de la seva trajectòria, impulsa la 
creació del Comitè de dones escriptores dins el Centre Català del PEN, arran de la fundació d'aquest 
moviment femení internacional el 1992. 
 

Després d’uns anys de lluita contra la malaltia, en què va escriure gran part del recull pòstum Raó del 
cos, mor a Barcelona, el 5 de juliol de 1998, a causa d'un càncer, als 45 anys, just quan comença a viure 
la seva maduresa com a escriptora. Entre molts homenatges dels col·lectius i associacions amb els quals 
havia col·laborat, el 28 de novembre del 1998, la població d'Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell) inaugura una 
escultura en record seu, obra de l'artista Xavier Marcè. 
	 
 

 

 


