
Bateig de trens

Els únics plaers que no defrauden són els imprevistos.

Joan Fuster i Ortells

La vida m’ha ensenyat que les coses no són sempre tal com semblen
i que val la pena de lluitar per les pròpies conviccions.

Aina Moll i Marquès

Nascuda a Ciutadella (Menorca) el 1930, és recordada, entre d’altres, per haver dedicat gran part de la seva 
vida a la promoció de la llengua catalana i la seva normalització. 

Entre els anys 1980 i 1988 va ser directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, 
tasca que va dur a terme amb un intens contacte amb el públic, promovent el consens i també el respec-
te dels drets de tots.

En reconeixement a la seva trajectòria, ha estat guardonada amb diversos premis de gran rellevància com 
són la Creu de Sant Jordi l’any 1989, atorgada per la Generalitat de Catalunya o el premi Ramon Llull l’any 
1997, atorgat pel Govern de les Illes Balears, entre d’altres.

Nascut a Sueca el 1922, va ser un reconegut assagista, historiador, activista cultural, crític literari i poeta. 
Reconegut com una de les veus més valorades de la literatura catalana del seu temps, essent un referent 
ben important per a diverses generacions de lectors i intel·lectuals, des dels anys 60 als 80, abraçant di-
verses modalitats i temàtiques de l’assaig.

Va ser distingit, entre altres guardons, amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1975) i amb la Me-
dalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (1983). A títol pòstum, el Consell de la Generalitat Valenciana li 
concedí l’Alta Distinció al Mèrit Cultural (1992).

Entre el baf dels carrers regats de fresc travessarem la ciutat, 
fins a prendre el tren més lent que surti. 
Baixarem a la tercera estació, en un poble de terra sense verds.

Gabriel Ferrater i Soler

Nascut a Reus el 1922, va ser un dels grans poetes catalans de tots els temps, que va excel·lir també com a 
crític d’art i de literatura i va renovar l’estudi i l’ensenyament de la lingüística. Va encarnar la figura de l’in-
tel·lectual independent i rebel, que exerceix la llibertat de pensament al marge de pensaments ideològics.

El contacte amb les noves generacions a través de la docència universitària i l’impacte de la seva mort el van 
convertir, a més, en una figura icònica. I l’edició pòstuma de tots els seus papers ha permès de conèixer la 
profunditat i la dimensió d’una obra que, mentre era viu, ell només va fixar en el terreny de la poesia, amb 
tres llibres que va reimprimir, aplegats i corregits, en el volum Les dones i els dies.
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