
Exposicions.
En el marc de la festivitat de la Diada de Sant Jordi, des d’FGC difonem 
la cultura catalana. És per aquest motiu que, amb la col•laboració de la 
Institució de les Lletres Catalanes, divulguem la vida i l’obra de tres autors 
de qui enguany commemorem el centenari del seu naixement. 

�ǣɴǥً� ƺȇǕɖƏȇɵً� ƏƬȒǼǼǣȅ� Ǽƺɀ� ƺɴȵȒɀǣƬǣȒȇɀ� Ƴƺ� Ɏȸƺɀ� ƏɖɎȒȸɀ�ȅȒǼɎ� ɀǣǕȇǣˡƬƏɎǣɖɀ� ȵƺȸ� ǼƏ�
llengua i la literatura catalanes. Aquestes exposicions es podran visitar durant, 
aproximadament, un mes, a l’Espai Provença (Estació de Provença). 

Joan Triadú i Font (Ribes de Freser 1921 - Barcelona 2010)

Mestre, pedagog, crític literari, escriptor, traductor, defensor de la 
llengua catalana i activista cultural, la seva trajectòria vital va lligada 
estretament a l’evolució de la cultura catalana del segle XX.

Teresa Juvé (Madrid, 1921)

Pedagoga i escriptora. De pare català i mare madrilenya, va estu-
diar a la Institución Libre de Enseñanza de Madrid i, posteriorment 
—quan la família va passar a viure a Barcelona—, a l’Institut Escola 
Ausiàs March de la Generalitat. En acabar la Guerra Civil, es va exiliar 
a Tolosa de Llenguadoc, on va estudiar Filologia i Literatura Com-
parada. El 1942, es va incorporar a la Resistència francesa per lluitar 
contra les forces d’ocupació alemanyes com a agent d’enllaç. L’any 
1948 es va casar amb el polític i pedagog Josep Pallach (1920-1977) 
ǣً�ǼټƏȇɵًחגח��ɮƏ�ȇƻǣɴƺȸ�ǼƏ�ɀƺɮƏ�ˡǼǼƏ��ȇɎȠȇǣƏِ�0Ǽוח��ÁƺȸƺɀƏ�hɖɮƻ�ǣ�hȒɀƺȵ�
¨ƏǼǼƏƬǝ�ɮƏȇ�ɎȒȸȇƏȸ�Ə�!ƏɎƏǼɖȇɵƏ�Ƴƺ�ȅƏȇƺȸƏ�ƳƺˡȇǣɎǣɮƏِ�(ƺɀȵȸƻɀ�Ƴƺ�ǼƏ�
mort sobtada de Pallach, l’any 1977, Teresa Juvé es va instal•lar a viu-
re a la casa familiar d’Esclanyà, on des d’aleshores viu i escriu. 

  

Felícia Fuster (Barcelona 1921 - París 2012)

Va ser poeta, traductora i artista plàstica, amb una obra que com-
bina els diferents llenguatges i que estableix estrets vasos comu-
nicants entre pintura i literatura, dos camins per avançar en l’art i 
l’experimentació.  

DEL 20 D’ ABRIL  
AL 21 DE MAIG

DEL 25 DE MAIG 
AL 25 DE JUNY

DEL 29 DE JUNY  
AL 30 DE JULIOL



Batejos trens.
En el marc de la festivitat de la Diada de Sant Jordi, des d’FGC difonem 
la cultura catalana. És per aquest motiu que, amb la col·laboració de la 
Institució de les Lletres Catalanes, divulguem la vida i l’obra de tres autors de 
qui enguany commemorem el centenari del seu naixement. Així, enguany, 
ƫƏɎƺǕƺȅ�Ɏȸƺɀ� Ɏȸƺȇɀ�Əȅƫ� ǼƏ� �lǕɖȸƏ�Ƴƺ� Ɏȸƺɀ�ƏɖɎȒȸɀ�ȅȒǼɎ� ɀǣǕȇǣ �lƬƏɎǣɖɀ�ȵƺȸ� ǼƏ�
llengua i la literatura catalanes: Felícia Fuster,Teresa Juvé i Joan Triadú.

Els actes dels batejos són institucionals. Cada unitat de tren batejada rep el nom 
ƳƺǼ�ƏɖɎȒȸ�ƬȒȅȅƺȅȒȸƏɎِ���ȵƏȸɎǣȸ�ƳټƏȷɖƺǼǼ�ƳǣƏً�ǼƏ�ǔȒɎȒǕȸƏ �lƏ�ǣ�ɖȇƏ�ǔȸƏɀƺ�ƺɀƬȸǣɎƏ�ȵƺȸ�
la celebritat  formen part de l’estètica del tren batejat i circula per tot el territori, 
amb l’essència de la cultura i la literatura en el seu camí.

Felícia Fuster (Barcelona 1921 - París 2012)

Va ser poeta, traductora i artista plàstica, amb una obra que combina els dife-
rents llenguatges i que estableix estrets vasos comunicants entre pintura i litera-
tura, dos camins per avançar en l’art i l’experimentació.  

https://cultura.gencat.cat/ca/temes/commemoracions/2021/anyfeliciafuster/inici/ 

Teresa Juvé (Madrid, 1921)

Pedagoga i escriptora. De pare català i mare madrilenya, va estudiar a la Institu-
ción Libre de Enseñanza de Madrid i, posteriorment —quan la família va passar a 
viure a Barcelona—, a l’Institut Escola Ausiàs March de la Generalitat. En acabar 
la Guerra Civil, es va exiliar a Tolosa de Llenguadoc, on va estudiar Filologia i Lite-
ratura Comparada. El 1942, es va incorporar a la Resistència francesa per lluitar 
contra les forces d’ocupació alemanyes com a agent d’enllaç. L’any 1948 es va 
casar amb el polític i pedagog Josep Pallach (1920-1977) i, l’any 1949, va néixer la 
ɀƺɮƏ� �lǼǼƏ��ȇɎȠȇǣƏِ�0Ǽוח��ÁƺȸƺɀƏ�hɖɮƻ�ǣ�hȒɀƺȵ�¨ƏǼǼƏƬǝ�ɮƏȇ�ɎȒȸȇƏȸ�Ə�!ƏɎƏǼɖȇɵƏ�Ƴƺ�
ȅƏȇƺȸƏ�Ƴƺ �lȇǣɎǣɮƏِ�(ƺɀȵȸƻɀ�Ƴƺ�ǼƏ�ȅȒȸɎ�ɀȒƫɎƏƳƏ�Ƴƺ�¨ƏǼǼƏƬǝً�ǼټƏȇɵًווח��ÁƺȸƺɀƏ�hɖɮƻ�
es va instal•lar a viure a la casa familiar d’Esclanyà, on des d’aleshores viu i escriu. 

https://cultura.gencat.cat/ca/temes/commemoracions/2021/anyteresajuve/inici/ 

Joan Triadú i Font (Ribes de Freser 1921 - Barcelona 2010)

Mestre, pedagog, crític literari, escriptor, traductor, defensor de la llengua cata-
ǼƏȇƏ�ǣ�ƏƬɎǣɮǣɀɎƏ�ƬɖǼɎɖȸƏǼً�ǼƏ�ɀƺɮƏ�ɎȸƏǴƺƬɎȠȸǣƏ�ɮǣɎƏǼ�ɮƏ�ǼǼǣǕƏƳƏ�ƺɀɎȸƺɎƏȅƺȇɎ�Ə�ǼټƺɮȒǼɖƬǣȓ�
de la cultura catalana del segle XX.

https://cultura.gencat.cat/ca/temes/commemoracions/2021/anyjoantriadu/inici/ 

“NO SENTIU ELS RAILS DE LA PELL QUE HEM SALVAT COM S’ESTREMEIXEN?”

“LA HISTÒRIA ÉS FORA, LA VIDA ÉS A DINS”

“M’AGRADARIA VIURE EN UN PAÍS TAN LLIURE COM ANGLATERRA I TAN BONIC COM CATALUNYA”


