
Amb motiu del 50è aniversari de la mort de Francesc 
Pujols (Barcelona, 1882-Martorell, 1962), la Fundació 
Francesc Pujols ha elaborat aquest programa d’actes 
commemoratiu.

Les activitats que no apareixen datades amb exactitud 
s’aniran concretant al llarg de l’any a través dels dife-
rents mitjans de comunicació, al Facebook i al web de la 
Fundació: www.fundacio-francescpujols.cat

Us preguem que conserveu aquest programa per tenir 
presents els actes que s’aniran duent a terme, els quals 
esperem que siguin dels vostre interès i que contri-
bueixin a donar a conèixer millor Francesc Pujols i la 
seva obra.
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Febrer
Diumenge 12,
 a les 12.00 h
Cementiri de 
Martorell
Acte per commemorar els 
cinquanta anys de la mort 
de Francesc Pujols (13 de 
febrer de 1962). Parlament 
a càrrec del Sr. Salvador 
Esteve i Figueras, presi-
dent de la Fundació. Tot 
seguit, lectura de poemes i 
textos de Francesc Pujols.

Dissabte 18, 
a les 17.00 h
Plaça de la Vila
Pregó de Carnestoltes: 
Retorn de Francesc Pujols 50 
anys després de la seva mort.

Divendres 24, 
a les 19.00 h
Torre de les Hores
(carrer del Mur, 63. Mar-
torell). Presentació del vo-
lum XI de l’Obra completa 
d’Artur Bladé Desumvila: 
Cicle de biografies III. 
Geografia espiritual de Ca-
talunya. Segons les teories 
de Francesc Pujols i Francesc 
Pujols per ell mateix.
La presentació anirà a 
càrrec de Xavier Garcia, 
coordinador de l’Obra 
completa d’Artur Bladé 
Desumvila. Tot seguit hi 

haurà una taula rodona 
amb les intervencions 
d’Artur Bladé Font, fill de 
l’autor; Anton Maria Es-
padaler, i Frederic Ribas, 
ambdós coneixedors de 
l’obra de Bladé i de Pujols.

Març
Divendres 9, 
a les 19.00 h
Torre de les Hores
Presentació del llibre 
El romanço d’Anna Tirant, 
de Josep Pedrals (Labreu 
Edicions).

Torre de les Hores
Taller d’escriptura a 
càrrec d’Andreu Gonzàlez 
Castro. Durada: 15 hores. 
Informació i inscripcions: 
Fundació Francesc Pujols, 
telèfon 937751047.

Abril
Divendres 13, 
a les 19.00 h
Torre de les Hores 
Conferència a càrrec del 
periodista i escriptor 
Xavier Garcia sobre 
el seu treball referent 
a la correspondència 
d’Artur Bladé Desumvila: 
Correspondència d’exili i 
retorn, amb la participació 
d’Artur Bladé i Font.

Dissabte 21, 
a les 19.00 h
Torre de les Hores 
Interpretació de la Urso-
nate de Kurt Schwitters, 
a càrrec d’Oriol Ponsatí-
Murlà.
                       

Maig
Divendres 18, 
a les 19.00 h 
Torre de les Hores 
Conferència: Francesc 
Pujols i la poesia, a càrrec 
d’Enric Casasses.

Juny
Divendres 15,
 a les 19.00 h 
Torre de les Hores 
Conferència: Francesc 
Pujols i la filosofia, a càrrec 
de Ramon Alcoberro.

Dissabte 30, 
a les 22.00 h
Torre de les Hores 
Concert: Roger Mas en 
quartet.

Juliol
Divendres 20, 
a les 22.00 h 
Torre de les Hores 
L’escala de la vida. La 
filosofia pujolsiana a través 
de la cobla. Un espectacle 
del Conjunt Badabadoc i 
la Cobla Sant Jordi sota la 
batuta de David Esterri.

Setembre
Dijous 6, 
a les 12.30 h
Torre de les Hores 
Presentació del curs esco-
lar 2012-2013. Presentació 
de l’edició de Petita història 
de Francesc Pujols al pro-
fessorat de Martorell.

Diumenge 16, 
a les 12.00 h
Torre de les Hores 
Presentació de l’edició de  
Petita història de Francesc 
Pujols als infants i les 
famílies.

Dissabte 29, 
a les 19.00 h
Torre de les Hores 
Lectura-espectacle a partir 
de La tardor barcelonina 
de Francesc Pujols. Creació 
i interpretació: Fèlix Pons.

Octubre
Dijous 4, 
a les 19.00 h 
Torre de les Hores 
Presentació de la reedi-
ció de Concepte general 
de la ciència catalana, de 
Francesc Pujols (Edicions 
Andana).

Divendres 19, 
a les 19.00 h 
Torre de les Hores 
Conferència: Francesc 
Pujols articulista, a càrrec 
de Francesc Canosa.

Novembre
Divendres 23, 
a les 19.00 h
Torre de les Hores 
Conferència: Francesc 
Pujols i l’humorisme: el 
«Papitu», a càrrec de Lluís 
Solà i Dachs.

Desembre
Dijous 13 
i divendres 14 
de desembre 
Simposi El pensament de 
Francesc Pujols, a càrrec de 
la Càtedra Ferrater Mora 
de la Universitat de Giro-
na. Informació: Fundació 
Francesc Pujols, telèfon 
937751047.

Dissabte 15, 
a les 19.00 h 
Auditori Joan 
Cererols del 
Centre Cultural 
(plaça de les Cultures s/n. 
Martorell). Acte de cloen-
da del 50è aniversari de la 
mort de Francesc Pujols. 
Direcció artística: Xavier 
Pagès.

Nota: hi ha la possibilitat 
(pendent de confirmació) que 
el cicle de conferències i les 
presentacions de la reedició 
de Concepte general de la 
ciència catalana i de Petita 
història de Francesc Pujols es 
repeteixin a l’Ateneu Barce-
lonès. En cas que sigui així, 
es comunicarà pels mitjans 
habituals.

Activitats previstes


