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Presentació
Aquest quadern és el recull de l’esforç col·lectiu de moltes
persones que han treballat per consolidar a la nostra ciutat una
festa tan tradicionalment catalana com són els Jocs Florals.
En la IV edició d’enguany, el vessant lúdic i altament cultural
de la festa s’enriqueix amb un valor afegit: incloure dos premis
especials, un a la millor poesia en llengua castellana i, per primer
cop a la història dels Jocs Florals, un altre premi especial a la
millor poesia en llengua anglesa. Un diàleg d’interrelació cultural
entre les tres llengües més utilitzades a Catalunya convertides,
gràcies a la força de la poesia, en un important factor
d’integració.
La gran resposta dels participants −arribats d’arreu de
Catalunya i d’Aragó− el gran nombre i qualitat dels poemes
presentats i l’excel·lent acollida que el nostre públic ha dispensat
als IV Jocs Florals d’Esplugues, són, a més d’un motiu de
satisfacció, un estímul de cara al futur, una motivació per
continuar apropant actes d’alt contingut social i cultural a un
nombre cada vegada més ampli de ciutadans i ciutadanes
d’Esplugues.
Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Editorial
L'any 2003 un grup de persones pertanyents a diverses
institucions i entitats culturals d'Esplugues, van decidir recuperar
els Jocs Florals a la nostra ciutat. Aquesta iniciativa, organitzada
per una comissió constituïda a l'efecte, va derivar en tot un seguit
d'activitats relacionades amb la cultura, prenent com abast el
territori d'Esplugues i com a nucli principal la Biblioteca Central
Pare Miquel.
Aquestes activitats requerien, per tal d'informar i deixar
constància dels actes realitzats a un nombre més gran de
ciutadans, d'un element d'informació escrita, revista o quadern,
que poc a poc s'aboqués a la divulgació de temes relacionats
amb la cultura en general, amb un fort contingut sobre Literatura i
Música, matèries amb les que la Comissió va iniciar els seus
treballs i que va fixar com futurs objectius.
Els quatre quaderns precedents han estat dedicats
respectivament, el primer a la celebració del 12è. Aniversari de
l'Agrupació Pro-Arts Musicals d'Esplugues (APAME). Un segon
i tercer Quadern dedicats als II i III Jocs Florals i a la presentació
de dos iniciatives a seguir, els cicles: "Recuperem els Autors
Locals" i "Literatura i Música" ambdós englobats, a partir del mes
de setembre d'enguany, en un mateix projecte: "Esplugues,
literària i musical."

Capítol a part mereix el Quadern núm. 4, "Monogràfic Any
Mozart." Adoptat per nombrosos aficionats i per un famós
musicòleg català com a llibre de referència, va ser presentat i
premiat al concurs sobre activitats de foment de la lectura entre
les Biblioteques Públiques d'España, que cada any organitza el
Ministeri de Cultura de l'estat. Un erudit treball sobre la vida i
l'obra del gran músic austríac, la seva influència en els àmbits
musicals de Catalunya i d'Esplugues, i un esplèndid recull
d'articles d'opinió sorgits de la ploma de destacats representants
del nodrit teixit associatiu de la ciutat.
El cinquè número de la col·lecció Quaderns de Cultura està
dedicat exclusivament als IV Jocs Florals Esplugues 2007. Ha
estat confeccionat mercès a la col·laboració d'institucions i
entitats i, ens atrevim a dir, amb la ferma voluntat del poble
d'Esplugues de recuperar tot allò que des de la història, segueix
mantenint l'actualitat dels seus valors.
Esperem que amb la continuïtat, els Quaderns de Cultura
siguin el complement especialitzat d'un vessant, destinat
únicament, lliure de qualsevol altra influència, a obrir i apropar la
nostra gent a l'espai, encara avui dia reduït, del món de la cultura i
de les arts.
La Comissió Organitzadora

Col·laboracions

Sociologia dels Jocs Florals
Als joves d’Esplugues que, per primera
vegada, han participat o assistit als Jocs
Florals i als que ho faran en properes
edicions.

Referència Històrica
Els Jocs Florals van néixer a Tolosa de Llenguadoc a principis
del segle XIV, quan l’occità era una de les llengües més cultes
d’Europa i la llengua excelsa de la poesia.
Instaurats com expressió del poema trobadoresc, els Jocs es
van inspirar, possiblement, en la tradicional Festa de la Primavera
dedicada a la deessa Flora, que se celebrava a l’antiga Roma
durant els mes d’abril.
Per afinitat política i cultural, Catalunya, portal i ressò de l’art
europeu a la península ibèrica, va seguir l’exemple de Tolosa i
sota el regnat del rei Joan I, va instaurar els I Jocs Florals de
Barcelona l’any 1393, els quals es van celebrar fins darreries del
segle XV, temps en el que van ser substituïts per certàmens de
caràcter exclusivament religiós.
Aquestes serien tant sols unes dates concretes i una
referència erudita, si els catalans, en dos moments determinats de
la seva llarga història, no haguessin utilitzat els Jocs com

estandard en defensa de la cultura i la llengua catalanes,
contribuint a aturar dos dels assetjaments culturals més cruents
que ha patit el nostre poble.

De la Renaixença a la postguerra (1851–
1940)
En aquest espai de temps se situen els dos moments històrics en
els que els Jocs Florals prenen protagonisme social rellevant. El
primer a mitjans del segle XIX, el 1853, quan Catalunya vivia uns
dels períodes culturalment més foscos de la seva història. Un
moviment col·lectiu, molt encertadament nomenat Renaixença, va
reinstaurar els Jocs Florals com instrument de catalanització
literària i de penetració social de la gairebé inexistent literatura
catalana.
El segon d’aquests dos moviments es presenta quan, després
de derrotada a la guerra civil espanyola (1936–1939), Catalunya
va ser sotmesa a una de les accions d’anihilament més dura que
ha sofert mai. Degut a la gran repressió que va patir el nostre país
després de la guerra, aquest moviment de supervivència cultural
es va dur a terme a diverses ciutats estrangeres, a Sud-Amèrica:
Buenos Aires, Montevideo, Caracas, Mendoza, i Mèxic. Al
continent europeu ciutats com París, Ginebra, Brussel·les i
l’Alguer, foren testimonis de la voluntat d’un poble que lluitava

per no deixar de ser-ho.
És evident que en qualsevol d’aquestes dues situacions
històriques els Jocs Florals, per sí sols, no haguessin pogut
canviar res; tanmateix, però, la Catalunya autònoma dels any 30,
deu quelcom del seu restabliment al gran moviment que
impulsaren els grans homes de la Renaixença: Víctor Balaguer,
Joaquim Rubió i Ors, Àngel Guimerà, Jacint Verdaguer... entre
d’altres, foren els Mestres en Gai Saber que des dels Jocs
Florals varen despertar una consciència nacional, silenciada i
dormida durant molts anys, però que continuava viva i latent.

Eclipsi i ressorgiment (1936–1951)
Els últims Jocs se celebraren a Barcelona un parell de mesos
abans de començar la guerra civil espanyola, el 3 de maig de
1936. La dècada dels 50, sota una pau controlada militarment, el
règim va tolerar uns Jocs Florals espuris en els que, a determinats
premis, sol podien optar poemes escrits en llengua castellana.
Una subtil manipulació del poder de la paraula per tal d’utilitzarla en detriment de la llengua autòctona, alhora que premeditat
element de confrontació ciutadana.
Aquests Jocs Florals, intencionadament adulterats i
especialment dedicats a diluir la transcendència amb la que l’art
de la poesia basteix la cultura dels pobles, varen proliferar per

barris i viles d’arreu de Catalunya mancats de la seva autèntica
vocació, la de premiar les composicions poètiques que enaltiren
el sentiment i els valors de país, contribuint a perfeccionar, per
mitjà de la poesia, la bellesa del verb. Els Jocs tal com els
coneixem avui dia, es van recuperar a Barcelona la dècada dels
anys 70, última de la dictadura franquista.
Certes circumstàncies fan que determinats estatus culturals
canviïn de signe. Els esdeveniments històrics que han condicionat
el desenvolupament dels Jocs Florals durant els dos últims segles,
han contribuït a que la festa, nascuda aristocràtica i elistista, un
cop posada a l’abats del poble, es convertís en una forma culta
d’expressió popular.

Els Jocs Florals a Esplugues de Llobregat
(1951-2007)
Recuperar al nostre poble una festa tan emblemàtica ha estat una
tasca engrescadora, laboriosa i gratificant. Instaurats a Esplugues
per primera vegada l’any 1951, per iniciativa de l’amic i mestre
enyorat Pasqual Juan i Lloret, van ser recuperats l’any 2003, en
segona edició, per iniciativa de la Comissió Organitzadora dels
actes de commemoració del 900è aniversari de la fundació de la
Parròquia de Santa Magdalena.
El Consistori dels Jocs Florals, creat a l’efecte, va decidir

donar caràcter biennal a la festa fixant-se dos objectius
principals, el primer mantenir els valors intrínsecs dels Jocs
Florals: Fides–Amor–Patria. Fe, Amor i Terra, tres mots davant
els quals trontolla la mesquinesa i omplen de contingut els anhels
d’un poble.
Conscients de la realitat actual, de la diversitat cultural i del
manifest pluralisme lingüístic que avui aclaparen les nostres ciutats
−de la que Esplugues n’és un clar exemple− la Comissió prengué
la decisió d’afegir un important apèndix als Jocs Florals,
convertint-los en el Certament de la Gran Festa de la Poesia,
instaurant dos premis especials a les millors composicions
poètiques escrites en castellà i, enguany, en anglès.
La llengua, vehicle d’expressió i comunicació entre individus
d’una mateixa col·lectivitat, és a voltes malversada en interessos
polítics poc transparents i sovint, eliminada dels col·lectius
minoritaris. Els Jocs Florals d’Esplugues, tot mantenint el seu
caràcter tradicional, obre una porta a la diversitat, cosa que li
confereix un rol integrador i de respecte, un factor de relació
social que s’expressa amb la força de la paraula i la bellesa de la
poesia.
Ciutadans i ciutadanes d’Esplugues, d’Aragó i d’arreu de
Catalunya, han aprovat amb matrícula d’honor aquesta arriscada
aposta, la qual han consolidat responent amb massiva
participació i assistència als IV Jocs Florals d’Esplugues 2007.

Gràcies a tots i a totes i fins al 2009.
Ramon Cervera i Marín
President de l'APAME

La Passió d’Esplugues
El programa dels IV Jocs Florals Esplugues 2007 va incorporar
la presentació d’una nova edició de la “Passió d’Esplugues”, en
versió recitativa i amb acompanyament musical. Va ser el dia 22
de març, al Centre Cultural L’Avenç.
La “Passió d’Esplugues” prové del llibre amb el mateix títol
de Mn. Gaspar Mora, que l’editorial Claret ha publicat aquest
any. L’obra segueix el text de la passió segons Sant Lluc,
acompanyant-lo amb comentaris de l’autor que conviden a la
reflexió sobre el significat d’un fet transcendent en la història de la
humanitat: la crucifixió de Jesús juntament amb l’entorn i els fets
que la precediren i la seguiren.
La presentació es va dividir en dues parts. La primera part,
anomenada “Introducció”, comença amb el diàleg de Jesús i els
seus deixebles durant l’últim sopar abans dels tràgics fets que
s’acostaven. Continua amb la detenció i el judici insostenible que
condemna Jesús a morir crucificat per raons incoherents i amb
flaire merament polític, ja que de fet es castiga l’estima i el benfer
només per què, mira per on, feien nosa.
La segona part porta el títol de “Crucifixió”. Explica el procés
de la passió fins la sepultura tot presentant els fets que
l’envoltaren i les accions i les reaccions dels protagonistes. Acaba
amb la sorpresa de les dones i després dels deixebles en trobar el

sepulcre buit i reviure la figura del Crist, ara amb una barreja
d’alegria, d’admiració i també del temor que sentim els humans
davant de fets que no acabem d’entendre.
L’autor acompanya els esdeveniments històrics amb un text
senzill, poètic i entenedor que aconsegueix mantenir l’atenció de
l’oient i l’invita a reflexionar, a comparar el relat amb fets recents,
d’avui dia, en els diversos indrets socials i geogràfics, on la bona
intenció xoca sovint amb inconveniències subjectives, on el camí
lògic no és, a vegades, el més respectat.
La representació d’aquest any, que planteja una acurada
selecció del llibre i dels trets esmentats, ha il·lustrat cada capítol
amb la projecció d’un DVD amb imatges de pintures relatives a
la Passió d’artistes famosos. L’obra ha estat protagonitzada per
quatre rapsodes espluguins, fent un quartet harmoniós i ben
coordinat, van transmetre el missatge de la passió amb una dicció
clara i ben entonada, mantenint l’atenció permanent del públic
que omplia la sala de l’Avenç:
Mari-Carme Dragó, del grup de teatre “Atreveix-te”, de
l’Associació de Dones de la Plana;
Maria Àngels Fernández, de la Biblioteca Central Pare
Miquel d’Esplugues;
Josep Izquierdo, dels Amics de la Música de Santa
Magdalena; i,
Gaspar Mora, l’autor del text.

La música acompanyà la lectura. En Joan Cerezo hi
col·laborà amb diversos fragments de J. S. Bach en versió
electrònica classical chill-out. A més, la SCC La Coloma oferí
diverses obres on destacà l’Ave Maria de F. Schubert.
En conjunt, una vetllada ben preparada, ben presentada i ben
acollida, que va contribuir a l’èxit de la IV edició dels Jocs
Florals d’Esplugues, que ja són tot un referent de la vida cultural
de la Ciutat.
Joan Ribas
President executiu dels AAMM de Santa Magdalena

Els Jocs Florals i el Museu Can Tinturé
Amb la celebració de la quarta edició dels Jocs Florals
d’Esplugues, cal pensar que la seva consolidació és ja un fet a
festejar. L’enfortiment de la cultura en les seves diferents vessants
es reflecteix, precisament, en la realització d’activitats que
comporten un enriquiment personal i, alhora, col·lectiu.
L’estímul literari és, sens dubte, un pont per a la comunicació
i l’intercanvi, per al plaer i el goig amagat darrera la màgia i el joc
de les lletres i de les paraules escrites i, un eficaç incentiu per a
l’intel·lecte i la reflexió.
Enguany, el Museu Can Tinturé ha estat convidat a formar
part de l’organització d’aquests Jocs Florals; aquest fet, ens ha
permès, doncs, estar present en una activitat cultural important
que es celebra a la nostra població. En aquest sentit, volem
confirmar la no simple i exclusiva funció expositiva que, potser,
encara algú pot aplicar restrictivament als museus. En el nostre
cas, el Museu Can Tinturé confirma la voluntat d’esdevenir un
nou motor de dinamització i d’identificació amb la cultura i el
patrimoni en general, i del seu entorn, en particular.
La participació del museu va propiciar la idoneïtat
d’esdevenir amfitrió en la presentació d’aquests Jocs, emmarcats
en la iniciativa d’homenejar la figura d’en Pasqual Juan, secretari
oficial i promotor oficiós dels I Jocs Florals a Esplugues, l’any

1951. La previsió –després, complagudament confirmada– d’un
nombrós públic assistent, va fer traslladar l’acte anunciat,
inicialment en el Museu Can Tinturé, al Casal de Cultura.
El fet que Pasqual Juan hagués esdevingut protagonista actiu
i, alhora, observador, estudiós i narrador de la crònica i la història
d’Esplugues ens va empènyer a complementar l’acte amb la
projecció d’una pel·lícula rodada dos anys després dels I Jocs
Florals.
La còpia de la pel·lícula va ser facilitada a l’Arxiu Municipal
d’Esplugues per la Sra. Antònia Tomàs, vídua de Salvador
Campreciós, que n’havia tingut cura fins aleshores; amb la seva
donació assegurava la seva pervivència i l’acontentament dels qui
sempre, en el futur, en podran gaudir.
Curiosament, Esplugas industrial y pintoresco, tal com
s’anunciava en la Vida d’Esplugues de l’època –una altra
connexió amb el personatge–, havia estat promoguda per la
delegació local del Frente de Juventudes amb l’objecte
d’emplenar el buit creat aquell any –1953–, i l’anterior, en no
realitzar-se la fira de mostres local que, des de l’any 1949,
s’havia anat succeint en el marc anyal de la Festa Major de Santa
Magdalena. La seva estrena inauguraria el nou projector de
cinema sonor que aquell any fou instal·lat al Centre Parroquial.
Malgrat alguns problemes de visió, les imatges van permetre
a tots els assistents retrocedir en el temps i retrobar una

Esplugues quasi desconeguda i oblidada: feines agrícoles en uns
camps que, anys després, serien completament urbanitzats;
carrers i carreteres que, sense ser-ho, semblaven peatonals; gent
vestida de diumenge; sortida de missa amb nenes i dones
cobertes amb la mantellina; aigua generosa brollant de la font de
la Torre dels Lleons; un Raval entranyable de cases blanques i
empolainat de revetlla, quan encara ningú sabia de l’existència
d’autopistes; presència creixent d’indústries que volien justificar
un caire de modernitat i progrés...
Les imatges adquirien un valor de document històric i, a
través d’elles, el volgut enllaç amb algunes de les inquietuds de
Pasqual Juan: la recuperació d’un passat que sempre pot ser
motiu de reflexió en el present i en el futur.
El retrobament amb el passat és, també, una promesa de
futur i, en aquest sentit, la celebració dels Jocs Florals, arrelats en
la tradició del temps, són una garantia per a la renovació i
l’afermament de la paraula, la idea, l’enteniment i els sentiments.
Roser Vilardell
Museu Can Tinturé

El Concert dels Jocs Florals
La cultura catalana és una cultura molt peculiar, que sap engranar
el que és tradicional amb la avantguarda cultural. Això es veu en
el nostre entorn car junt a l’arquitectura més tradicional hi trobem
solucions força innovadores, per exemple. En el cas dels Jocs
Florals, amb una tradició a Catalunya que arrenca a l’Edat
Mitjana, és on s’hi ha presentat i han defensat les seves obres els
poetes més agosarats de la nostra literatura en el seu moment, no
podem oblidar Joan Salvat Papasseït o Joan Brossa, participants
en el seu moment en sengles Jocs Florals. I és aquí on s’escau el
concert ofert per APAME a l’Església de Santa Magdalena el
passat dia 20 d’abril de 2007.
Podríem dir que el Jazz ha estat la música culta del segle XX,
però ja començat el segle XXI, el Jazz d’avantguarda és una,
podríem dir-ne, fusió entre el so d’una Big Band i el so d’una
orquestra de tall clàssic, sigui simfònica, de cambra o un altre
tipus de formació.
Aquesta nova modalitat de Jazz, evolucionada directament
del Modern Cool de Miles Davis i Gil Evans, i passada pel sedàs
del Smooth Jazz, començà a experimentar-se pel compositor
alemany Peter Herbolzheimer cap a l’any 2000, i acceptada i
treballada ràpidament en el nostre país pel Mediterraneum
Ensemble, formació sorgida de la Selva Big Band, i per

l’Orquestra de Cambra de l’Empordà.
El concert fou integrat per vells estàndards americans,
arranjats de forma insuperable per Francesc Gener. Cal destacar
la interpretació de Lady Be Good, per la cantant Adel Alimana,
amb un registre de mezzosoprano, o la de Berlin in Licht-Song
per la cantant Laia Porta en un registre de soprano, i el duet que
varen realitzar ambdues cantants, en el tema Night and Day, on
varen destacar per l’ús que fan de la veu, amb uns registres molt
càlids, però a la vegada amb una tessitura suficientment àmplia
com per interpretar les parts més agudes del tema sense cap
mena de dificultat, amb molta capacitat i imaginació per la
improvisació jazzística.
A banda de la interpretació vocal, cal destacar també la bona
conjunció entre el Mediterraneum Ensemble i l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà. Cal tenir en compte que els ritmes propis
d’ambdues formacions són molt diferents, no oblidem que el
ritme propi d’un grup de jazz és el swing, aquell inefable ritme
que et fa bellugar malgrat no vulguis, aquest dolç gronxar-se que
et fa ballar..., en accentuar el segon i quart temps de cada
compàs i, en canvi, una formació clàssica no emprarà mai
aquesta mena de ritme. Tant sols això ja és d’una dificultat tal que
es fa difícil la conjunció.
A més, no oblidem la magnífica interpretació que varen
realitzar dels diferents passatges dels temes, donant-los-hi força i

ritme en els moments adequats, recordeu Fascinating Rhythm,
o la dolçor i el suau balanceig quan ha calgut. No oblideu la
interpretació de Secret Love, o la bona dicció musical dels
mestres d’ambdues formacions en el tema Nihgt and Day, que
cal saber, més que interpretar, explicar-lo.
En resum, el concert, superant algunes dificultats sorgides a
l’equip de so, va ser, en el seu gènere, dels més memorables que
hem escoltat, i que esperem tornar a gaudir-lo ben aviat un altre
cop a Esplugues de Llobregat.
Manuel Fabregat i García
President adjunt d’APAME

Una gratificante experiencia
Cuando por tercera vez consecutiva la entidad cultural que
presido fue invitada cortesmente por la Comisión Organizadora a
formar parte del Consistori dels Jocs Florals d’Esplugues, creí
llegado el momento de participar personalmente, formando parte
del jurado.
Sinceramente, formar parte del Consistori ha sido una
experiencia muy agradable. Un grupo de amigos i amigas,
personas extraordinarias, bien preparadas i entregadas con
entusiasmo a un mismo proyecto que tenía como objetivo
escoger, entre las numerosas obras presentadas, las de mejor
contenido y calidad artística en cada una de las especialidades
premiadas. Un trabajo apasionante que ha consistido en la lectura
de los 122 poemas presentados –muestra del éxito de la
convocatoria- y valorar, unilateralmente, el contenido social,
religioso y artístico de estas obras, escritas en tres idiomas
diferentes.
Pasar posteriormente a la puesta en común para decidir los
poemas premiados y realizar esta delicada tarea con el esfuerzo
que requiere unir los criterios de un grupo tan heterogéneo de
personas, es una muestra evidente y gratificante de colaboración
y compañerismo en la diversidad,
Durante este tiempo he podido constatar que pese a su

antigüedad, la trascendencia cultural dels Jocs Florals, los
objetivos que plantea, siguen siendo hoy de vigente actualidad:
utilizar la palabra para estimular el encuentro con realidades tan
escasas y necesarias como la fraternidad y la tolerancia,
utilizando el arte de la poesía como elemento propagador. Un
hermoso medio para tamaño alcance.
Els IV Jocs Florals. Esplugues, han sido para mi la
oportunidad de confraternizar con un grupo de personas con los
que he compartido relación, experiencias y trabajo. Una vivencia
de nuevos aspectos culturales y diferentes matices sociales a los
que he aportado esfuerzo, ilusión y honestidad y de la que salgo
enriquecido en conocimientos y amistad.
Participar en acontecimientos de esta importancia abre
nuevas perspectivas de colaboración, nuevos espacios de
manifestación artística de diferentes procedencias, un intercambio
de acciones dedicadas al conocimiento mutuo del variopinto
entramado artístico d’Esplugues. Una ocasión inmejorable de
seguir en la línea de colaboración que hemos vivido durante estos
días y para lo cual nuestra Asociación se presta gustosamente.
Nos despedimos con el deseo de seguir colaborando.
¡Moltes gràcies i endavant!
Francisco Giráldez
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

La Banda de l’Escola Municipal de Música
La participació de la Banda de l’Escola Municipal de Música a
l’acte de lliurament de guardons dels Jocs Florals ha representat
un pas endavant en la seva trajectòria.
Els motius que van portar a la constitució de la Banda són de
dos tipus; per una banda pedagògics, ja que els alumnes
consoliden els seus coneixements al tocar en grup sent
protagonistes d’una vivència musical, reafirmant la seva afecció i
adquirint estímuls per continuar aprenent.
Però també, i igualment important, la Banda i la resta de
formacions musicals de l’Escola; han nascut amb l’objectiu de
participar en la vida cultural de la població. La dinamització
musical és un dels objectius de tota escola municipal de música i
el que es fa a l’Escola ha de transcendir en la població.
Aquesta ha estat la primera participació de la Banda de
l’Escola en un acte cultural no estrictament musical, com han estat
els concerts que s’han ofert amb anterioritat, per tant és la
primera col·laboració pública amb un esdeveniment cultural de la
població.
Des de l’Escola agraïm la confiança i l’oportunitat que
l’organització ens ha ofert i tornem a oferir-nos per col·laborar en
altres activitats.
Pere Bayona

Director de l’Escola Municipal de Música

Homenatge a Pasqual Juan{1}
Senyora Alcaldessa, senyor Regidor, senyora Vilardell, família
del senyor Pasqual Juan, amigues i amics.
Un acte com el que ens convoca aquest vespre al Casal
Robert Brillas és un d’aquells actes que ens insuflen vent a la
vela, per dir-ho d’alguna manera. És una d’aquelles
convocatòries que ens proporcionen unes dosis d’optimisme
vital, de ganes de ser una mica millors i de fer les coses una mica
més bé cada dia.
Com que els organitzadors de l’acte han tingut la gentilesa de
convidar-me a prendre la paraula en aquest acte tindré el plaer i
l’honor de compartir algunes reflexions amb tots vostès, i de
subratllar alguns dels aspectes que em semblen més rellevants
d’aquest acte.
En primer lloc, el fet mateix dels jocs florals. Jo crec que no
cal estendre-s’hi més del compte pel que fa a la història o la
simbologia d’aquesta institució tan antiga i al mateix temps tan
renovada al nostre país.
Com segur que saben molt bé tots vostès, els jocs florals
provenen d’una antiquíssima tradició que es remunta al temps
dels trobadors, que té una significació sentimental simbòlica molt
especial al nostre país, perquè els prohoms de la Renaixença al
segle XIX els van prendre com un dels elements de més càrrega

simbòlica en un moment de represa cultural i cívica. Més
endavant també fins i tot això va tenir una plasmació política en
tot aquell moviment de represa tan acusat conegut històricament
com la Renaixença.
Posteriorment els jocs florals també van tenir una significació
molt especial durant el temps de la dictura. A l’exili una sèrie de
ciutats del món van acollir els Jocs Florals quan no podien
celebrar-se amb plena normalitat a Barcelona a la manera com
s’havia fet abans.
També en algunes localitats, en alguns àmbits, i amb certes
dificultats, durant la dictadura i a dins del país es van celebrar
jocs florals que van formar part d’aquell ventall de petites
escletxes de cultura, de civilitat, de represa amb els elements més
genuins de la història del país que anaven bastant cars, i que calia
anar esgarrapant a poc a poc.
En el cas de la nostra ciutat, crec que hi ha també un valor
que és una de les coses que volia remarcar avui, que és el valor
de la continuïtat. Aquests són ja els quarts Jocs Florals
d’Esplugues, i això vol dir que no celebrem només una bona
iniciativa, una cosa que val la pena fer, sinó a més a més que
estem repetint, que estem renovant una activitat. I aquest és un
valor afegit i no precisament petit.
De vegades està molt bé i té molt de mèrit pensar, concebre,
portar endavant una activitat però la capacitat de continuar-la

fent, que allò no quedi en un fet esporàdic sinó que a través del
temps es vagi repetint, és un valor important. I tant de bo, i així
ho desitjo i estic segur que així ha de poder ser, que això vagi
també endavant en el futur.
Els jocs florals també tenen una connotació com a certamen
literari, i en definitiva poètic, de culte a la paraula, és dir que és
donar protagonisme a la paraula. I en els temps que corren, que
tenen les coses bones i les coses dolentes com han tingut totes les
èpoques de la història, però certament en una societat sens dubte
apressada, sens dubte competitiva, sens dubte sotmesa a una
sèrie d’apel·lacions de vegades a la banalitat, a la violència, amb
una competitivitat moltes vegades agressiva gairebé diria
inhumana, saber crear espais de culte a la paraula, de donar
protagonisme a la paruala ben pensada, ben estructurada per
expressar sentiments, per expressar estats d’ànim, per expressar
idees, em sembla que és una iniciativa especialment remarcable i
que s’ha de valorar en gran mesura.
Bé, fins aquí aquests aspectes que volia remarcar pel que fa
als jocs florals: l’aspecte simbòlic, el valor de la paraula i la
continuïtat. I l’altre aspecte al qual dedicaré la segona part
d’aquesta petita intervenció que m’han convidat a fer, que és
l’aspecte substancial d’aquest acte d’avui, és la dedicatòria a la
figura del senyor Pasqual Juan i Lloret.
Jo crec que si vostès agafen qualsevol societat que imaginin,

un poble determinat, un barri determinat en una època
determinada, i si ressegueixen la vida social, cultural, cívica
d’aquella societat d’aquells anys i d’aquell lloc, sempre hi
trobaran uns noms que es repeteixien. Uns noms que els trobaran
a la festa major, en una campanya per recuperar una font, o per
recuperar una capella, o en l’organització d’una festa literaria, o
d’una exposició, o a la creacio d’un proposta cultural, com pot
ser crear una coral o crear un grup literari, etc.
Sempre hi ha aquestes persones, una, dues, tres, que han fet
de motor, que han galvanitzat. Després altres persones s’hi han
afegit i les coses evidentment es fan per l’esforç, per la capacitat i
per l’entusiasme de molta gent.
Però sempre hi ha aquestes persones, aquests noms, que els
anem trobant si no a totes a la majoria d’activitats culturals,
cíviqes, lúdiques que hi ha en aquella societat determinada.
Doncs bé, si agafen la segona meitat del segle vint i Esplugues
de Llobregat , no hi ha dubte que un d’aquests noms de
referència és el de Pasqual Juan i Lloret. Els seus mèrits, les
seves nombroses activitats, han estat glossades a bastament, i
alguns aspectes han estat apuntats pel senyor Regidor: artífex de
la revista Vida d’Esplugues, persona interessada en totes les
arts, escriptor, poeta, historiador, entès en música, en arts
plastiques.
Però hi ha alguns aspectes que, si em permeten anar més a

fons, també voldria remarcar de la figura i de la personalitat de
Pasqual Juan. Aquí ja hi entra una mica més la meva visió
personal, amb la dimensió de la coneixença propera.
Pasqual Juan, d’una banda jo el recordo com una persona,
no només com això que he dit que era en totes les iniciatives
interessants que es feien a Esplugues durant unes quantes
decades, sinó que a més ho feia amb una discreció
extraordinària.
Hi ha persones que quan fan alguna activitat positiva o ens
fan alguna cosa que ens agrada, que en fa feliços a nivell
individual o a nivell col·lectiu, hi ha alguna cosa en ells que ens
dóna la sensació que ens estan fent un favor. Ho fan, ho agraim,
però és com si d’alguna manera t’ho estessin cobrant.
Segurament si vostès hi pensen trobaran alguns exemples d’això.
En Pasqual Juan era el contrari. Pasqual Juan tenia entre
altres la virtud que et feia un favor i a sobre et donava la sensacio
que t’estava agraint que li permetessis fer-te el favor. Això és un
plus, una d’aquelles rares qualitats que molts voldríem tenir i que
pocs tenen.
I un altre, lligada amb aquest tret del seu capteniment, de la
seva manera d’anar pel món i de tractar les perones i d’abordar
les coses que feia, era la capacitat d’escoltar, la capacitat
d’empatitzar amb els altres. Perquè també hi ha una manera
passiva d’escoltar, oi? hi pot haver persona que pot estar

escoltant durant moltes hores però potser ens escolta com un
sofà; simplement es tracta de callar, i tu pots anar parlant.
Pasqual Juan era una persona que tenia aquesta capacitat
d’acceptació de l’altre. No només d’escoltar-lo sinó
d’empatitzar, d’entendre el què li explicaves, i per això, segur que
era per això, moltes vegades t’ajudava a retrobar aquella paraula,
aquell consell, aquella reflexió.... En aquest context que estic
explicant és important la relació que tenia jo amb ell. Jo vaig
començar a conèixer en Pasqual quan jo era una persona molt
jove i ell ja era un home de mitjana edat, per tant hi havia aquesta
relació intergeneracional de persona que té més experiència, que
sap més coses a tots els nivells cap a un altre més inexperta i que
acaba de venir al món com qui diu, que era jo, molt jovenet.
Per tant aquesta dimensió d’aconsellar, d’agombolar, de
trobar la paraula adequada, de saber escoltar, sempre a la vida
és important que ens escoltin, però quan som adolescents quan
som joves això té una importancia especial, o almenys ho vivim o
ho valorem d’una manera especial.
Bé, aquestes són algunes de les pinzellades que jo recordo,
naturalment en podria dir moltes més. Hi ha també un element
concret, una dada que en el meu modest i subjectiu paisatge
personal també té importància: el primer llibre que vaig publicar a
l’any 1980, que en aquest cas era de poesia. Li vaig demanar de
fer el pròleg i com que sempre estava a punt de col·laborar i fer

el que podia per la gent va acceptar; i el meu primer llibre està
prologat per Pasqual Juan i Lloret. Un llibre que vaig presentar a
l’antiga biblioteca que estava a la plaça de la Sardana, d’això fa
vint-i-set anys.
Bé, em sembla que aquests són els aspectes remarcables
d’aquesta celebració i jo acabaria senzillament expressant fins a
quin punt em sembla just que recordem la persona i l’obra de
Pasqual Juan com en definitiva de totes aquelles persones que
han passat per la vida com deia un professor meu: «donant
llum». Jo crec que si haguéssim de resumir en poques paraules la
figura, el perfil de Pasqual juan i lloret jo diria que es podria
resumir així, que va ser una persona que va passar per la vida
donant llum.
Res més. Moltes gràcies.
Miquel-Lluís Muntané i Sicart
Esplugues de Llobregat, 19 d’abril de 2007
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Parlaments

Benvinguda
Senyora Alcaldessa, senyor Regidor, senyor Rector i altres
membres del Consistori, Mantenidores i Mantenidors, Senyores,
Senyors: Benvinguts a la Biblioteca!
Avui celebrarem la IV edició dels Jocs Florals de la Ciutat.
Aquesta festa medieval va ser durant més de 150 anys la festa de
la poesia. A mitjan segle XIX, dins del moviment conegut com la
Renaixença, aquesta tradició es va instaurar de nou, amb una
nova connotació de recuperació de la llengua, però mantenint la
seva essència poètica plasmada en el seu lema: Patria, Fides,
Amor, en referència als tres guardons tradicionals:
La Flor Natural, o premi d’honor i cortesia, atorgada a la
millor poesia amorosa;
L'Englantina d'or, a la millor poesia de caràcter patriòtic,
històric o cívic; i,
La Viola d'or i argent al millor poema de tema religiós,
espiritual o moral.
A la ciutat d’Esplugues es van instaurar l’any 1951 a instància
de Pasqual Juan i Lloret a qui hem volgut dedicar els jocs
d’enguany en reconeixement de la seva tasca.
La segona edició dels jocs va tenir lloc el 2003 com a una de
les activitats de celebració del 900 aniversari de la fundació de la

Parròquia de Santa Magdalena.
Aquests II Jocs ja van tenir lloc a la Biblioteca, i des d’aquell
moment la Biblioteca Municipal ha volgut hostatjar, recolzar i
fomentar les següents edicions com a iniciatives socials que
aplegant el màxim nombre possible d’entitats i institucions locals
ajuden a crear el sentiment d’identitat de la nostra ciutat.
Des del 2003, els Jocs Florals d’Esplugues, conscients de la
realitat social de la nostra ciutat, atorguen un premi especial a la
millor obra poètica en llengua castellana, per tal d’acostar
aquesta festa, tant nostra, a tota la població, independentment del
seu origen i de la seva llengua d’ús habitual.
Encara més, aquest any, per primera vegada, s’atorga també
un premi especial a la millor obra poètica en llengua anglesa.
A través de la participació rebuda, 122 obres en total, els
Jocs Florals ja estan plenament consolidats. A través de la
convocatòria que per primera vegada ha tingut ressò en la xarxa
Internet, hem rebut a concurs obres de tot Catalunya i àdhuc de
la resta de l’Estat.
Salvador Espriu, en el seu Assaig de càntic en el temple ens
deia:
«Oh, que cansat estic de la meva
covarda, vella, tan salvatge terra,
i com m’agradaria d’allunyar-me’n,
nord enllà,

on diuen que la gent és neta
i noble, culta, rica, lliure,
desvetllada i feliç!»
Amb els Jocs Florals, integrats en el teixit social dels homes i
dones d’Esplugues, volem participar a fer tot el possible perquè
no calgui allunyar-se nord enllà. Maldarem per construir a
Esplugues mateix un projecte de ciutat neta i noble, culta, rica,
lliure, desvetllada i feliç!
Moltes gràcies.
Narcís Fluvià
Director de la Biblioteca Central Pare Miquel d’Esplugues

Discurs d’obertura
Molt bona tarda a tothom. És per a mi un honor i un plaer assistir
a aquest acte de lliurament de premis de la IV edició dels Jocs
Florals d’Esplugues. És també un goig veure aquesta sala de
lectura de la Biblioteca Central Pare Miquel d’Esplugues, uns
dels motors de difusió de la cultura a la nostra ciutat, plena de
gom a gom a aquestes hores difícils d’un diumenge a la tarda.
Els Jocs Florals actuals són fruit de la Renaixença de la
cultura catalana. Instaurats a Catalunya a l’edat mitjana van ser
recuperats l’any 1859, amb una llarga interrupció com a
conseqüència de la guerra civil espanyola que va dificultar la nova
reinstauració d’aquest certamen literari tan nostre.
Amb els premis de la Flor Natural, l’Englantina d’or i la Viola
d’or i argent, els oficials que entren en el consistori dels Jocs
Florals, Esplugues s’avança als nous temps i afegí premis en
llengua castellana i, enguany, com a novetat, un premi en llengua
anglesa.
Aquesta IV edició va dedicada a la figura d’en Pasqual Juan i
Lloret, reinstaurador dels Jocs Florals a Esplugues l’any 1951,
concretament a la Parròquia de Santa Magdalena. La seva
trajectòria ja es va glossar a bastament dijous passat, però hi ha
quelcom que ningú vam dir i que és prou important: parlar de
sentiments. Pasqual Juan, a més d’escriptor, periodista, cronista

local, estudiós de diverses branques de les ciències i les lletres,
era un humanista: s’estimava Esplugues i a la gent d’Esplugues, el
motor més important que hom necessita per a la tasca que ell ens
ha llegat.
L’èxit de participació d’aquest any, amb 122 obres
presentades i una qualitat impecable dels poemes, ha posat difícil
el depurat treball del jurat.
A títol personal vull encoratjar als nostres joves a participar
en certàmens com aquest, perquè fomenten l’hàbit de la lectura i
la producció literària i dir-los que, en un món que cada cop està
més científicament avançat amb el progrés vertiginós de les noves
tecnologies, cal no descuidar els estudis i les professions
humanistes. El món, sense creadors, artistes, generadors d’opinió
i esperit crític, no seria un lloc agradable on viure.
No em vull estendre més, i finalment vull agrair al consistori
dels IV Jocs Florals i als familiars d’en Pasqual Juan, així com
també a les més de 30 entitats i estaments que han participat en
l’organització d’aquest certamen literari tan nostre, el seu coratge
per a la recuperació de la nostra identitat i la nostra cultura,
incorporant premis a la nostra llengua germana, el castellà i
l’anglès, llengua cada cop més internacional.
Moltes gràcies per la vostra atenció.
Ramon Cervera Maurel
Regidor de Cultura

Discurs presidencial
Presidents d'Honor Sra. Pilar Díaz i Mn. Xavier Armengol,
Regidor de Cultura Sr. Ramon Cervera, Director de la Biblioteca
Sr. Narcís Fluvià, Sr. Ramon Cervera, President de l'Apame, Sr.
Emiliano Maroto, President de la Unió de Botiguers, companyes i
companys del Jurat, senyores i senyors.
Quan em van dir que avui jo havia de dirigir unes paraules al
públic assistent al lliurament de premis dels IV Jocs Florals
d'Esplugues, la primera cosa que vaig pensar va ser que
m'agradaria parlar de la creativitat. La creativitat dels artistes, sí,
però sobretot d'aquella creativitat que tots tenim en potència, i
que únicament el que ens fa falta és saber com donar-li ales.
Saber en quina de les nostres habilitats volem centrar-nos i, saber
com expressar-ho als altres.
Però, què és la creativitat? Doncs, per mi, és senzillament dir
o expressar les mateixes coses de sempre però d'una manera
diferent. Nova. Allò que ens fa més persones és la nostra
capacitat de comunicació, i expressar sentiments d'alegria o de
tristesa, de denúncia o d'elogi, de frustració, de complaença, ...
de ben segur que arriben més plenament quan es fa d'una manera
nova, és a dir, creativa.
Creativitat en la paraula i el seu ritme, que és el que avui ens
ha convocat a trobar-nos, però també creativitat en la forma o en

el color, o en tot allò que té a veure amb la manera d'expressarnos davant dels altres. Perquè la creativitat és necessària. Ho és a
nivell individual, per descomptat ho és per als artistes, però
també ho és per aquelles persones que gaudeixen d'explorar i
cultivar racons del seu esperit que a vegades desconeixem de
nosaltres mateixos. Igualment és necessària la creativitat a nivell
col·lectiu per a la pervivència d'un poble, perquè condueix a la
innovació en complicitat amb el grup, tot fomentant l'aparició de
nous valors entre els seus membres i d'aquesta manera, poder
progressar, mantenir-se i créixer col·lectivament.
Però la creativitat perquè pugui manifestar-se necessita d'un
entorn que li sigui propici, i per aquest motiu té, també, les seves
exigències. La creativitat necessita del silenci. Del silenci exterior
però, sobretot, del silenci interior. Aquell silenci que íntimament
ens posa davant d'un mateix, i això, a vegades, no és fàcil. La
vida ens va massa depressa, tenim massa coses a fer, o potser
seria millor dir que, sovint ens trobem en una espiral imparable de
voler fer massa coses i de massa necessitats a satisfer. Aleshores,
es fa difícil deixar espai per al silenci. O potser, fins i tot, hi ha un
cert temor al silenci.
Espais de silenci per tenir temps de pensar. Per saber-se
escoltar.
Per saber-se escoltar i atrevir-se a seguir aquell impuls
interior que ens empeny a qualsevol forma d'expressió de manera

creativa, nova, si més no per a un mateix.
Deixar espai a la creativitat pot donar-nos aquell sentiment de
plenitud interior que no permet el ritme de vida frenètic que, a
vegades, ens hem imposat nosaltres mateixos.
I és que, donar via lliure a l'impuls creatiu i donar-li forma pot
aportar una gran satisfacció interior, més encara quan se'n fa
partíceps als altres. I aquesta és una experiència que, de ben
segur, ja han viscut els participants de la convocatòria d'aquests
Jocs Florals.
Escriure per a ser llegit. Donar forma, color, imatge, ... per a
ser observat, comentat, opinat. Combinar sons en el temps, per a
ser escoltat, i així podríem anar seguint.
Els Jocs Florals d'enguany han estat convocats en memòria
de la persona que, penso que és qui m'ha posat en el camí de tot
el que us acabo de dir. La seva vida, la seva manera de fer, tot,
va ser un constant exercici de creativitat, sense esperar res més
que la satisfacció personal de fer coses, de poder-se expressar,
de poder ser llegit. Ell necessitava saber l'opinió dels altres, i la
de la mare en primer lloc. El pare va ser un home generós en el
seu treball i humil alhora. I, tal com ens deia en Miquel Lluis
Muntaner dijous passat, era un home que sabia escoltar, i
sobretot era discret.
Ja per acabar, vull agrair la vostra amable atenció, agrair
també a tots i cadascun dels participants, a les companyes i

companys del Jurat, i als organitzadors dels Jocs Florals per
l'oportunitat que m'han donat de col·laborar i d'estar avui amb
tots vosaltres. Gràcies.
Maria Antònia Juan i Nebot
Presidenta del Consistori dels IV Jocs Florals d’Esplugues

Esplugues: identitat, cultura i comerç
Fa unes setmanes hem celebrat una nova edició del Jocs Florals
d’Esplugues i encara tinc en el record la Biblioteca Pare Miquel
plena de gent: gent jove, gent adulta i gent gran, gent d’Esplugues
i de fora. En definitiva, gent que volien gaudir d’aquesta gran
festa literària, i això, pels organitzadors i col·laboradors és una
satisfacció personal i, en el meu cas, també una satisfacció per
l’entitat que represento, la Unió de Botiguers i Comerciants
d’Esplugues.
Desitgem que aquesta festa de la llengua catalana es consolidi
perquè entenc que representa molt més que un concurs literari,
representa la promoció d’un país i d’una llengua com el símbol
més important d’identitat nacional. Encertadament els
organitzadors han incorporat premis per la participació amb
obres i composicions en altres llengües: el castellà i l’anglès,
demostrant així una sensibilitat social per la realitat cada vegada
més acusada a la nostra Ciutat com és la convivència
pluricultural.
Aquest missatge d’integració social és un dels principis que
defensem a la Unió de Botiguers perquè també és la realitat de la
nostra massa associativa. Nosaltres fem comerç, però també és
cert que fem ciutat amb una aposta clara per la cultura i és per
això que agraïm als organitzadors l’oportunitat que ens donen per

poder participar en aquest esdeveniment cultural com a mostra
de sentiment d’identitat a la ciutat.
Voldria felicitar els guanyadors i a la vegada ressaltar la
qualitat literària de les obres presentades. En aquesta quarta
edició les col·laboracions d’entitats ha sigut nombroses i
importants i aquest fet és motiu per felicitar-nos tots plegats
perquè demostra la qualitat i sensibilitat dels seus membres.
Felicitats a tots.
Emiliano Maroto
President de la Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues

Salutació del President d´Honor
Molt bona tarda a tothom. És un plaer formar part de la
Presidència d’Honor d’aquests IV Jocs Florals i gaudir del bell
aspecte que avui presenta la sala central de la Biblioteca Pare
Miquel d’Esplugues, plena a seny.
L’any 2002, la Comissió Organitzadora dels actes de
celebració del 900è aniversari de la fundació de la Parròquia de
Santa Magdalena, celebrats amb tota solemnitat durant l’any
2003, va tenir la bona pensada d’organitzar una festa literària
oberta a la participació de tots els ciutadans d’Esplugues.
Per a organitzar l’acte la Comissió va decidir per unanimitat
recuperar un projecte de fa més de 50 anys: els Jocs Florals
d’Esplugues celebrats per primer cop l’any 1951, per iniciativa
de la persona a la que li han estat dedicats els Jocs Florals
d’enguany, l’entranyable i enyorat Pasqual Juan i Lloret
Per a dur a terme aquest projecte es va contactar amb la
direcció de la Biblioteca Pare Miquel, amb la intenció de crear
una comissió permanent que des de el lloc més adequat per a
presentar uns Jocs Florals: la Biblioteca Central d’Esplugues, es
preocupés d’organitzar i donar continuïtat al projecte.
La bona acollida que aquests segons Jocs, celebrats l’any
2003, va rebre dels ciutadans d’Esplugues ha fet possible que
avui, veient l’aspecte que presenta la Biblioteca, puguem

constatar la consolidació d’una festa que pregona uns valors tant
alts.
En la mesura de les seves possibilitats l’Església és i ha de ser
sempre al costat de les persones. Amant de la bellesa, de la
poesia i dels valors culturals i humans que representa, continuarà
participant, des de les diferents seccions de la parròquia, en tot
allò que es despren dels tres adjectius que justifiquen els Jocs
Florals: “FE, PATRIA i AMOR” tres mots determinants a les
nostres vides.
Com rector de la parròquia estic molt content que la
iniciativa, que va néixer com una activitat puntual, hagi trobat la
continuïtat que avui es palesa i manifestar el meu agraïment als
organitzadors, participants, assistents i autoritats que avui ens
acompanyen.
¡Molts èxits en el futur!
Mossèn Xavier Armengol
Rector de la Parròquia de Santa Magdalena

Discurs de cloenda de la Presidenta d’Honor
Benvinguts tots i totes a aquest acte que celebrem en un marc
incomparable: la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. Us
agraeixo a tots la vostra assistència, especialment a tots els qui,
des de les diverses entitats i institucions, s’han sumat a la
celebració dels IV Jocs Florals d’Esplugues. Permeteu-me també
que faci un agraïment a tots els membres del Consistori dels Jocs
Florals, que hi han dedicat temps i il·lusió.
Amb aquest acte de lliurament de premis dels Jocs Florals
posem fi a un cap de setmana intens, a l’espera de celebrar
demà, dia 23 d’abril, la Diada de Sant Jordi. Aprofito, doncs,
per convidar tothom a celebrar Sant Jordi a Esplugues.
Voldria també fer referència als primers Jocs Florals
d’Esplugues l'any 1951, fruit de l’empenta de Pasqual Juan.
Motiu pel qual és especialment emotiva la intervenció a aquest
acte de la M. Antònia, filla d’en Pasqual Juan.
Els Jocs Florals tenen un component literari essencial, ja que
contribueixen a fomentar la cultura i l’estimació pels llibres, la
lectura i l’escriptura. Són tots ells elements cada vegada més
imprescindibles per als joves.
M’agradaria remarcar la importància de realitzar activitats
com aquesta, perquè contribueixen a fomentar la cultura i la
lectura, i sobretot perquè accions com aquesta ens apropen a la

literatura des d’un vessant participatiu.
Voldria felicitar les persones que han participat al certamen, i
evidentment a tots els premiats: Joan Asbert, Premi Flor natural;
Salvador Sunyer, Premis Englantina d’Or i Viola d’Or i Argent;
Josep Ma Jiménez, Premi especial a la millor composició en
llengua castellana; i Daniel Silbersten.
Per posar el punt i final voldria convidar tots els impulsors
dels IV Jocs Florals a continuar treballant perquè a Esplugues
tinguem tots noves oportunitats de seguir celebrant Jocs Florals
durant molts anys.
Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Acta del Secretari

Acta
Presidenta: Sra. M. Antònia Juan
Secretari: Sr. Marc Olmedo
Vocals: Sra. Montserrat Boixeda; Sr. Paco Giráldez; Sra.
Magda Montesinos; Sra. Paula Rosales; Sra. Núria Vidal
Reunits els set membres del Jurat dels Jocs Florals
d’Esplugues que es ressenyen al marge, distribueixen les 122
obres rebudes entre els tres guardons tradicionals i els dos premis
especials convocats:
40 poemes opten a la Flor Natural
8 poemes opten a l’Englantina d’Or
19 poemes opten a la Viola d’Or i Argent
28 poemes opten al premi a la millor poesia en llengua
castellana
25 poemes opten a la millor poesia en llengua anglesa
No s’assigna a cap guardó dues obres que han estat
presentades en prosa.
En votació efectuada el dia 17 d’abril de 2007 a la Biblioteca
Central Pare Miquel d’Esplugues, el Jurat emet el seu veredicte.
El Jurat acorda desqualificar el poema amb número de
registre 104 amb el títol The epic lay of Reinolt of
Rothenburg,... i lema: Heroism through sacrifice, heroism in

right action, per no haver-se presentat de forma anònima, tot i
que el Jurat vol fer constar la seva alta qualitat.
I acorda també atorgar els guardons corresponents a la
convocatòria de 2007 dels Jocs Florals d’Esplugues a les
següents obres poètiques:
Flor Natural
Premi: núm 30 – Pensament a peu de tomba, Lema: Allò
que va ser i que és
Accèssit: núm 26 – La noia de la masia, Lema: Èlia
Englantina d’or
Premi: núm 72 – La pàtria és un dolor somort, Lema:
Demà
Accèssit: núm 27 – La sardana, símbol d’un poble, Lema:
La cobla
Viola d’or i argent
Premi: núm 10 – La pau no ens ve del cel, Lema: Navegant
Accèssit: núm 108 – Ulls de cel, Lema: Nahoi
Premi a la millor poesia en llengua castellana
Premi: núm 6 – Alma yerma, Lema: Anhel
Accèssit: núm 122 – Lágrimas de Savia
Premi a la millor poesia en llengua anglesa
Premi: núm 73 – Grievances of an Old Man, Lema: Time

goes on and on
Accèssit: núm 75 – Wonder World, Lema: A mind is
nothing
Esplugues de Llobregat, a 17 d’abril 2007

Relació d´obres rebudes a concurs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

La rosa de la meva font. (Càntic)
Quiero decirte. (Bruc)
Aquestes aus que som... (Janoi)
Cant espiritual. (Vitrall)
Ara que me'n vaig. (Rumb)
Alma yerma. (Anhel)
Jocs florals 1951. (Festa)
Presència. (Despertar)
London. (ARCOD)
La pau no ens ve del cel. (Navegant)
El poema de la meva mare. (Bernat Allau)
Monodia d'hivern. (Manel Ribau)
Mi dulce enamorado. (Julia)
Lloança a la meva dona. (Flor natural)
No amaguem les ales
Es queixa el lleguatge. (Una altra vegada)
Glops filosòfics. (Filosofia globalista)
Llum divina. (Ilime)
Boom,...Boom. (Ilime)
La càlida mirada. (Instrospecció)
El quotidià vaivé de l'amor. (Nuesa)
Glossa a una poesia de Miquel Martí i Pol. (L'instant)
Anells de llegenda. (Remembrances)
Adelante con el amor. (Esta flor de nuestros juegos)
Gresol de foc. (Vidres de colors)
La noia de la masia. (Èlia)

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

La sardana, símbol d'un poble. (La cobla)
EEts aml jardí de la vida
or com el sol. (Gardènia)
Pensaments a peu de tomba. (Allò que va ser i que és)
Recuerdos en el tiempo
Punt cec. (Versos d'interior)
Fregament. (Genoll de vidre)
Paisatge. (Finestra)
Calendari. (Les claus)
Modèstia i vanitat. (Si estimar és viure, estima)
Incompatibilidades. (RMM)
Nuestra manera de ser. (Social)
Amor y esperanza. (El amor)
No temis. (Maragda)
Un corrent d'aire fresc. (Violant)
Un més enllà
El pany de gorges. (Lluita)
Caminem junts. (Amor, amor)
In memoriam. (Una pequeña flor sin aroma ni color)
L'àngel bo. (Joan Salmias)
La lliçó dels monos. (Els homes i els pobles lluiten en
defensa pròpia per dignitat i per supervivència)
The wrong house
Vora mar. (Silencis)
Desde la oscuridad. (Ausencias)
Enyorança. (Històric)
Àrtemis, estimada. (La pèrdua de la ingenuïtat)
Els temps de la trinitat. (De l'hedonisme deshumanitzat a la
tendresa)

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Marta. (Despullant l'esperit)
Tus pechos. (Dependienta)
Dolç camí. (Enyorança)
Mediterráneo
Primavera
Mi alma desnuda
Mis sueños
Nadala. (Rosa d'abril)
La pastoreta. (Abril)
Tomb of foul. (XXL)
El gran envelat
Ell. (Mercury)
The end. (Mercury)
Càntic a la llum de Gratia Plena. (Englantina d'Or)
Tribut
L'ham a l'aigua
A la luz de la luna. (El amor)
Sense tu. (Mel)
La pàtria és un dolor somort. (Demà)
Grievances of an Old Man. (Time goes on and on)
Oda a lo nunca conseguido. (Si no se consigue es por no
poder, o por no querer)
Wonder world. (A mind is nothing)
Res millor que la natura. (Sempre ignorem les coses més
grandioses)
Motionless forever. (Dreams don't only belong to humans)
Un sueño desde las raíces. (Los sueños no sólo
pertenecen a los humanos)
En busca de respuestas. (Preguntas sin respuestas)

80. Curse. (Memories I carry with me as if I was cursed by
the world)
81. Barcelona. (A night walking through my city)
82. Effort. (The pain from everyday's battle)
83. Sorrow. (Everything comes to on end)
84. Night at the beach. (As memoriescome to me in a lonely
cold night. Memories orf a broker heart)
85. World. (Unity is strength)
86. Los sentimientos y la razón. (La vida es bella)
87. Pessimism. (Don't Believe the hype)
88. Él. (El amor prohibido)
89. Remembering the old days. (A feeling that remains)
90. El temps. (La clau per no oblidar)
91. Goodnight. (An infinite distance between you and me)
92. Aphrodite. (Myths and more myths)
93. Homesick. (Remembering past memories)
94. Sols. (Sentiments vius sempre a flor de pell)
95. Loneliness. (La cara que desconeixem de qui creiem que
està en nosaltres)
96. Mirades que maten. (Amor sense paraules)
97. Dia a dia. (Un dia com qualsevol altre...)
98. Olvidarte si te vas. (Recordarte cuando estás aquí)
99. Infància. (Els records que et reviuen)
100. You'll Always be the one. (Always think twice)
101. What is this strange sensation?. (We will live forever)
102. Què és aquesta estranya sensació?. (Viurem per sempre)
103. Deep in my Heart. (Real love is found deep in the mind
and the heart)
104. The epic lay of Reinolt of Rothenburg,.... (Heroism through

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

sacrifice, heroism in right action)
Cercant la pau. (La pau)
Parlem. (Poema a una trobada poètica)
Garum de Barcino. (Poema d'una jornada al passat)
Ulls de cel. (Naohi)
Cielo arriba. (Naohi)
Malaurat fou el dia que per primera vegada.... (La
desolació arriba al meu cor)
Amor on ets. (Dedicat a la meva amiga Paula Figueras)
When i was a child
Perdida
Camí a Betlem. (Susan Calvin)
Razones de poeta. (El secreto de Borden)
Seny. (Discerniment)
L'amor fa via. (Mar)
Mar demente
Com una broma. (Catrina)
El somni de dos estels. (Flor natural)
Like Naphtalene. (Solitude and emptiness throught look of
communication)
Lágrimas de Savia

Poemes guardonats

Flor Natural
Premi:
Pensaments a peu de tomba,
de Joan Asbert i Luengo
Lema: Allò que va ser i que és
Accèssit:
La noia de la masia,
de Lleonard del Río i Campmajó
Lema: Èlia

Flor Natural

Pensaments a peu de tomba
«Allò que va ser i que és»

Van passant els dies que m'acosten a tu.
He complert noranta anys, saps?
A la meva edat ja només queda allò que has fet
i, sobretot, allò que varem fer tots dos.
Que en vam passar de coses, oi Pilar?
No et pensis que la mort em faci por,
potser només és un canvi d'estat.
Tu ho deus saber prou bé.
Estic tan desvalgut sense el teu bleix
que trobo el pis profund
i m'hi passejo com buscant-te.
Prou sé que no t'hi trobaré, però què vols,
si pertot jeu la teva remembrança;
el teu sofà, les teves coses,
encara no he tocat les teves coses
per no malmetre'ls el perfum dels teus dits.
La meva pell, les galtes, o l'alè,
encara fan bromera d'enyorança.

tot, a casa, sospira,
fins el rellotge de paret pendula trist.
Qui sap on pares i què fas,
no sé si m'escoltes
ara que t'has tornat essència
en el món de les essències.
Potser ja has oblidat l'antiga llei de fase humana
igual com no recorden els humans
la fase prèvia de la vida.
Quin desengany si no em recordes,
perquè tot allò que disposo
ho faig pensant que tu t'ho mires
i fins espero inútilment
algun regany dels teus
tan encertats.
Però ves per què t'explico tantes coses
si no et contava a penes res quan et tenia
i ara tal vegada no m'escoltes.
És per mi que parlo, saps?
ho necessito,
i, ja veus, el teu silenci encara plany el meu dolor.

Em trobo sol, ben sol,
només aquesta estona cada dia que m'apropa a tu
em fa saber que el món encara gira.
T'haig de dir adéu,
l'entelat que deixa el llavi a la llosa de marbre
em torna el bes.
Aquesta nit agrairé la feixuguesa de les hores
perquè faran encara més plaent el meu retorn demà,
quan sentiré de nou l'olor dels teus cabells
en canviar-te les flors.
Joan Asbert i Luengo
Guardonat amb la Flor Natural

Accèssit a la Flor Natural

La noia de la masia
«Èlia»

La noia de la masia
és un gerricó de mel;
la noia de la masia,
és tota ella poesia
i talment un tros de cel.
La desvetlla l’ocellada
tot just en emprendre el vol;
la desvetlla l’ocellada
i com núvia enamorada
la vesteix un raig de sol.
És un picarol de joia
que encomana llibertat;
és un picarol de joia
i ella se sent molt cofoia
de tanta felicitat.
Pels pares és medicina
aquest angeló de Déu;

pels pares és medicina
i el seu entorn vaticina,
d’amor, intens jubileu.
El roserar de l’eixida
avui està ple de flors;
el roserar de l’eixida,
veient-la tan eixerida,
li han pujat tots els colors.
Tot flairant les ginesteres
salta i corre pel serral;
tot flairant les ginesteres,
entre espígol i oliveres
ja l’espera el majoral.
És el xic de ca la Tona
que l’aguaita en tot moment;
és el xic de ca la Tona
que per cert a la minyona
no li és indiferent.
Ella però vol ser lliure
com la daina, com l’ocell;
ella però vol ser lliure
i jugar i córrer i riure

pels boscos i pel pradell.
L’enamora la natura,
el cantar del rossinyol;
l’enamora la natura
i el clarosbscur de verjura
amoixat pel ventijol.
Més el noi li va al darrera.
Ai l’amor si és de debò!
Més el noi li va al darrera
i ho fa amb tanta fal·lera
que és difícil dir que no.
Una tarda en la verneda,
arramellat el ramat;
una tarda en la verneda
tot retornant de la cleda,
la parella s’ha trobat.
És hora de confidències,
del ben merescut descans;
és hora de confidències,
d’intimitats, d’anuències
mentre ajunten les mans.

Paraules, neguits, promeses,
volences, il·lusions;
paraules, neguits, promeses,
un devessall de fineses
i un deler de passions.
El déu de l’amor planeja
pel capvespre encisador;
el déu de l’amor planeja
i una sageta dardeja
mentre es fon un petó.
La nit s’omple de carícies,
de desigs agosarats;
la nit s’omple de carícies
i és el jaç fet de delícies
de dos cors enamorats.
La lluna és el testimoni
de tan idíl·lic flirteig;
la lluna és el testimoni
i assegura amb goig i encomi:
ben aviat hi haurà bateig!
..................................

L’hereuet de la masia,
és tot ell un argent viu;
l’hereuet de la masia,
és un esquitx d’alegria
i tot el dia somriu.
Lleonard del Río i Campmajó
Accèssit a la Flor Natural

Englantina d’or
Premi:
La pàtria és un dolor somort,
de Salvador Sunyer i Aimeric
Lema: Demà
Accèssit:
La sardana, símbol d'un poble,
de Lleonard del Río i Campmajó
Lema: La Cobla

L'Englantina d'Or

La pàtria és un dolor somort
«Demà»

Lloar-la avui, dissol les incerteses!
La pàtria és un dolor somort
que portem dins, les ales ben esteses,
des que naixem fins a arribar a la mort.
La pàtria no és arenga de caserna
ni marcar el pas al so del cornetí
per satisfer els senyors de la galerna
amb banderes i arts d’espadatxí.
La pàtria és per mi la terrra antiga,
la mar de dalt a baix del brau coster,
la casa nostra i la llar amiga,
la placeta i la font del meu carrer.
Un cel ben blau més ample que la vista
dosser de muntanyasses i turons,
del blat eixut per la collita trista
a la pastura de vaques i moltons.
La llengua amb què la mare ens alletava

gloriosa pel dring i l’avior
lluitant contra els qui volen fer-la esclava,
amb el cor o amb les dents i sense por.
Les danses, els costums, la nostra jeia,
l’humor, veure venir, el tarannà,
i aquell estil d’aixecar molt la teia
per relligar història i demà.
Els secrets de la cuina, els de l’alcova,
com comencem per encarar un camí
i escodrinyar qualsevol cosa nova
sent-hi presents perquè ens puguin sentir.
La nostra fesomia com a poble,
els més íntims replecs d’allò que som,
l’escalf que ens agermana, ens acobla,
ens legitima i ens forneix el nom.
Tot aquest món no es compra amb mesquineses,
que ens fa sofrir com un dolor somort
i ens empeny a volar, ales esteses,
des que naixem fins a arribar a la mort.
Salvador Sunyer i Aimeric
Guardonat amb l'Englantina d'Or

Accèssit a l'Englantina d'Or

La sardana, símbol d’un poble
«La cobla»

Tothom fa rotllana
les mans enllaçades,
els cors bateguen
a punt de dansar.
La cobla, galana,
convida a la dansa
modulant sonora
comptant el compàs.
Les notes s’enfilen
xiroies, alegres,
escampant-se lliure
pel cel net i clar.
Els curts es deslliguen
del bell pentagrama
i el cercle amb cadència
comença a girar.
Mirades que es creuen

somriures als llavis;
caliu d’encaixada
ben noble i ben franc.
I es trena i destrena
solemne, pausada,
i en cada parella
hi ha un gest amical.
Després, com d’un somni
la música, viva,
desvetlla amb fal·lera:
arrenquen els llargs.
I el ritme s’engresca
els peus ho teixeixen
amb força i amb ànsia
de joia un esclat.
I l’ànim s’exalta
i creix i es sublima
i arriba al seu zenit,
al punt culminant.
I l’aire s’emplena
de joia i de festa,

de seny i de rauxa
pels quatre costats.
I tots a la una
fadrins i donzelles
puntegen amb ganes
saltant i ballant.
La dansa més noble,
la més generosa,
la dansa més nostra
la dels catalans,
té oberts sempre els braços
i és símbol d’un poble
que té per senyera
l’amor i la pau.
Lleonard del Río i Campmajó
Accèssit a l'Englantina d'Or

Viola d’or i argent
Premi:
La pau no ens ve del cel,
de Salvador Sunyer i Aimeric
Lema: Navegant
Accèssit:
Ulls de cel,
de Judith Zamora Lablanca
Lema: Nahoi

La Viola d'Or i d'Argent

La pau no ens ve del cel
«Navegant»

La pau no ens ve del cel com cau la pluja
ni ens la trobem en mà talment la flor,
no és una febre que ara baixa o puja
ni un esclat de paraules amb color.
La pau neix dintre el cor de qui hi confia
i escampa el bàlsam cast al seu redós,
ve a ser una llavor de cada dia
per treballar a jornal sense repòs.
Una llavor fecunda en crits de vida
nua i necessitada d’aixopluc
per vetllar-la quan sembli estar adormida
i despertar-la a punt de treure el lluc.
Cadascú l’agombola, no la guarda,
sap prou bé que no és un tresor seu
i la sembra tota hora sens basarda
als altres cors perquè és un do de déu.
El do s’envola, ens guia, ens exalta,

ens estira les ales per volar
i ens marca amb els seus dits a cada galta
un senyal impossible d’esborrar.
Aquell que l’ha tastada i l’ha vist créixer
aquesta angoixa d’escampar la pau,
sap que és un altre, que de tornar a néixer,
que té prou forces per solcar el cel blau.
Salvador Sunyer i Aimeric
Guardonat amb la Viola d'Or i Argent

Accèssit a la Viola d'Or i d'Argent

Ulls del cel
«Nahoi»

Oh Senyor! de tots els homes,
de la terra, del cel i el mar,
dels arbres, els ocells i la vida....
d’aquells que busquen cercar?
Bé sé que em veus parlar-te, des de la immensitat del que és
desconegut,
baixant els ulls, divina mirada, a les profunditats de les meves
inquietuds.
I ara no els tanquis, mira’m fixament. Parla’m amb tes
ninetes,
parla’m, t’escolto, ajuda’m...que he de fer?
No, no apartis la mirada. Encara no estic plorant,
encara no vesso llàgrimes en veure la realitat.
Realitat injusta, realitat cruenta, la realitat d’un món impregnat
pel perfum de guerres, fam i pau amagada a un cor sagnant.
Sang que és la teva, som sang teva!, som els fruits del teu
amor!
no, no els tanquis, que els teus ulls encara no m’han mirat
amb la bondat d’una resposta que no m’arribi a fer mal.

Perquè em fa mal, Senyor, moro, tinc por a un nou demà;
un demà obscur, on no hi hagi un nou dia que esperar.
Il·lusions, idees, somnis, amor, coratge...és això fruit de
l’atzar?
O són lluernes de curta vida que, a la nit fosca, aviat
s’apagaran?
Continua mirant-me Senyor, la vista no desviïs; no ens
continuïs ignorant.
Que no veus que som febles, homes de poca voluntat?
Que no veus que en aquesta guerra ens hem cansat de lluitar?
Per què la teva mirada no expressa res amb claredat?
Vols que no et miri i aixecant-me torni, indiferent, a vagar?
No, no apartis els ulls...,què passa? que estàs mirant?
És un pobre. Sí, plora. El veig cada dia en passar.
I ara, per què em mires fixament, Senyor? tristesa? vaguetat?
Que és aquesta mirada tot d’una ofegada que em neguiteja
d’una súbdita foscor?
No, no em torbis... és un home en la immensitat del teu món!
Llàgrimes, desconsol, abatiment, angoixa d’una il·luminació
entrant,
transformada en una lluerna que aviat s’apagarà.
I ara gira’t; no em miris. Ja no necessito cercar.
Sisplau, aparta la mirada, que tinc ganes de plorar.

Judith Zamora Lablanca
Accèssit a la Viola d'Or i Argent

Premi a la millor composició poètica en
llengua castellana
Premi:
Alma yerma,
de Josep Maria J. L. Giménez Ramos
Accèssit:
Lágrimas de savia,
de Natividad Santiago Jiménez

Premi al millor poema en castellà

Alma yerma
«Anhel»

("Canción de cuna soy, llanto de nube, luz de sueño
irreal, paz de querube").
Siento en mí la quietud del alma yerma
de la espada sin filo que me acoge;
No muero y sin vivir me sobrecoge
más mi tiempo de vida que ella enferma.
No contemplo sin luz cuanto ilusiona
ni mendigo sin fe un salvoconducto;
Me hallo solo y cansado en el reducto
que nada ofrece y todo lo aprisiona.
Estéril mi función de lasitud
ni puede alzar la voz ni lo pretende;
Soy cuanto escribo y sé que si se entiende
sombra ha de ser de vicio y de virtud.
Ni albergo ni acomodo en mi trasluz
secretos de mi yo que el mundo goce;
Soy minuto postrero hacia las doce;

Son once y más pasadas con mi cruz.
Siento al que llega frente a mí sin flores;
Yo di las que perdí, junto a mi paz;
Mi comprensión rebelde son honores
protectores de sed de amor fugaz.
¡Mi alma yerma!...Aún habla el corazón
contándome las cosas que hice un día…
¡Un día nada más!...El alma mía
busca sin fin hallar la salvación!
Josep Maria J. L. Giménez Ramos
Premi a la millor composició poètica en llengua castellana

Accèssit al millor poema en castellà

Lágrimas de savia
Sobre el bosque orgulloso reina,
un silencio más intenso que ninguno.
Y en el silencia de la tierra, la obscuridad
está creciendo como un fruto.
Cuando la noche es más perfecta,
brota una chispa bajo el cielo taciturno.
Y el fuego nace en las tinieblas
de la mano de un pagada hombre bruto.
Una llamita silenciosa como una lágrima
brilla en el mundo.
Y el mundo triste la contempla
con la mirada del sediento y del desnudo.
Y su calor empieza a destruir
toda vida, todo nido, todo surco.
El fuego sube a las estrellas como si el suelo
en que nació no fuera suyo.
Pero el deseo que no duerme, se vuelve brisa
y luego viento desatado.

Y el fuego aujenta y se desborda
como un torrente incontenible por los campos.
Los viejos bosques se consumen,
nido por nido, flor por flor, árbol por árbol.
Por dónde pueden sin salida vuelan
como antorchas los mil pájaros.
Del vasto incendio suben gritos, y todas las agonías
se apoderan del espacio.
Pero la hoguera solo escucha la voz terrible
de su afán desesperado.
Ya está más alta que los gritos, y más profunda
que el dolor y que el espanto.
El fuego avanza por la tierra, y al mismo tiempo
va subiendo hacia los astros.
Llega el momento en que las llamas
están quemando los límites del bosque.
Y en los límites del fuego devorador,
son los del mundo y sus pasiones.
La angustia es dueá de los pechos,
y el llanto es dueño de los ojos y las voces.
El sufrimiento de las almas es casi

el único habitante de la noche.
Todos los seres y las cosas claman al cielo
pero el cielo no los oye.
El mundo entero está temblando, con el temblor
del futuro de los bosques.
La tierra herida es una copa llena de sangre
y de sudor hasta los bordes.
El fuego inmenso la levanta y ofrece al mundo
todo el sufrimiento de los hombres.
En lo más alto se escucha con emoción
la ayuda que todos esperaban.
La que envía la que prendió en la noche
la misma mano temeraria.
El fuego desciende poco a poco, y al descender
parece el sol cuando se apaga.
Como si hubieran comprendido,
las llamas vuelven a la tierra devastada.
Y en ella mueren dulcemente
como las olas en la arena de la playa.
Quizás no dejen ni el recuerdo que deja el paso
de los buques en el agua.

Ni el de las aves en el viento, ni el de las cosas
en el tiempo y en el alma.
Brilla una chispa todavía, como en nuestra mente
brilla para el bosque la esperanza.
Pero se apaga como todas, y en la tremenda obscuridad no
queda nada.
Los esqueletos de los árboles humean retorcidos,
los mismos que no tienen esperanza.
Y cuando ya todos se alejan
el pirómano se esconde para ver el desastre sin testigos.
Pasará mucho tiempo para que ses bosque tenga vida
para que crezca la hierba.
Para que dé fruto y sombra
quizás ni veamos sobrevolar por él las primeras golondrinas.
Vivirá desnudo como el alma
manos de hierro nos golpea el corazón al verlo.
Y nos oprime la garganta.
Y al contemplar el paisaje, la emoción es más atroz y más
amarga.
Donde hubo pájaros hay humo
y obscuridad, y obscuridad donde hubo vida.

Y en la pena de aquellos tristes corazones
se esperará con ansia la llovizna.
No pasará mucho tiempo
que se oigan las máquinas de guerra.
Las taladoras dando gritos
arrancando con esa fuerza las entrañas de la tierra.
Y veremos lenta, lentamente
como fantasmas levantándose edificios.
Los bloques de cemento subirán
que los del lugar contemplarán impotentes.
Y les pondrán de nombre "Los pinares"
en memoria del desastre de otro tiempo.
Y no quedará de aquel paisaje
ni una nostalgia, ni un triste pensamiento.
Y quedará borrado por los siglos
un bosque más. Gran parte de la vida.
Que el hombre con sus manos hizo herida
y ha hecho rodar la tierra como piedras en el abismo.
No vivirá ni el recuerdo
que deja el viento en la memoria del camino.
Será una sombra en las tinieblas

humo en la bruma, soledad en el vacío.
Natividad Santiago Jiménez
Accèssit a la millor composició poètica en llengua castellana

Premi a la millor composició poètica en
llengua anglesa
Premi:
Grievances of an Old Man,
de Daniel Silberstein Salvador
Lema: Time goes on and on
Traducció al català
Accèssit:
Wonder Wold,
de Sandra Martínez Falcó
Lema: A mind is nothing
Traducció al català

Premi al millor poema en anglès

Grievances of an Old Man
«Time goes on and on»

Time flies by and disappears,
a snowflake that lands on your face and melts,
moves and goes on and never stops
like a missile without a target
times change, but time doesn’t,
it laps and remains the same
creeping slowly into our bones,
and striking with great vengeance.
And before you know it,
you find out that there is not much left,
only a glimpse at a past,
full of shadows and mirages,
and as our wrinkles dig deep,
and our skin sags,
time shatters our hopes of eternity,
not stopping until we are whispers in the wind.
Daniel Silberstein Salvador
Premi a la millor composició poètica en llengua anglesa

Premi al millor poema en anglès

Les penes d’un home Vell
Versió catalana de l’autor
«Time goes on and on»

El temps vola i desapareix,
Com un floquet de neu que et cau a la cara i es fon
Es mou, segueix i mai para
Com un míssil sense objectiu
Els temps canvien, però el temps no
Gira i es manté igual
Penetrant fins els ossos
I ens sacseja amb gran venjança.
I abans que te’n donis compte
T’assabentes que no hi ha gaire més
Una petita ullada al passat,
Replet d’ombres i miratges
I mentre les nostres arrugues es defineixen
I la nostra pell penja
El temps destrossa les nostres esperances d’eternitat
Sense parar fins que som murmuris en el vent.

Daniel Silberstein Salvador
Premi a la millor composició poètica en llengua anglesa

Accèssit al millor poema en anglès

Wonder Wold
«A mind is nothing»

In the abyss of my mind,
Full of undefined deepness,
I can feel the limit,
That divides fiction from reality.
In a long perceivable instant,
I decide to take a trip,
A trip to the inside of my mind:
A wonder world that ignores broken dreams.
There I discover hidden emotions,
Strangers to humanity.
But only my eyes are allowed to explore…
Explore through an open window that leads to imagination.
I see uncontrolled colors mixing together,
Creating sensations full of feelings.
My mind recreates a new world
That belongs only and forever to me.
Who is the watchman of the words, but me?

Who is the owner of this fantastic paradise?
Only me, myself and I.
Only I’m allowed to perceive this world.
World of wonders,
Awkward to all minds, but mine.
where sensation leads to imagination
The only place, that will endlessly belong to me.
Sandra Martínez Falcó
Accèssit a la millor composició poètica en llengua anglesa

Accèssit al millor poema en anglès

Món de meravelles
Versió catalana de l’autora
«A mind is nothing»

En l’abisme de la meva ment,
Ple de profunditat indeterminada,
Puc sentir un límit,
Que separa la ficció de la realitat.
En un llarg instant perceptible,
Decideixo fer un viatge,
un viatge a l’interior de la meva ment.
Un món de meravelles que ignora somnis trencats.
Allà descobreixo emocions amagades,
desconegudes per la humanitat.
Però sols són els meus ulls que poden explorar...
Explorar a través d’una finestra que tendeix a la imaginació
Veig colors barrejant-se amb descontrol
Creant sensacions plenes de sentiments.
La meva ment recrea un nou món
Que pertany només i per sempre a mi.

Qui és el vigilant de las paraules, però jo?
Qui és el propietari d’aquest fantàstic paradís?
Només jo, jo, i jo mateixa.
Només jo puc percebre aquest món
Món de meravelles,
Estrany a totes les ments excepte la meva
On la sensació porta a la imaginació
L’únic lloc, que infinitament em pertanyerà.
Sandra Martínez Falcó
Accèssit a la millor composició poètica en llengua anglesa

Homenatge a Pasqual Juan

Pasqual Juan i Lloret, un autor estimat
Durant la meva experiència professional al front de la Biblioteca
Central Pare Miquel d’Esplugues m’ha impressionat l’empremta
entranyable que han deixat algunes persones que són recordades
per molts usuaris de la Biblioteca amb pregona tendresa.
El gener de 2006 varem organitzar una activitat sobre els
“Autors locals” que havia de ser el primer d’una sèrie d’actes que
properament tindran continuïtat. En aquesta ocasió varem triar
l’Espluga íntima: antologia d’autors locals, per ser un llibre
col·lectiu i per haver estat editat per commemorar el vint-i-cinquè
aniversari de la fundació de la Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues. Com no podia ser d’una altra manera, l’acte es va
convertir en un homenatge a la senyoreta Natalia, bibliotecària de
la Biblioteca Popular Pare Miquel d’Esplugues des de 1948.
Aquest any, els organitzadors dels IV Jocs Florals
d’Esplugues hem volgut dedicar els Jocs a Pasqual Juan: per la
seva entranyable personalitat a juí dels espluguins que el van
conèixer, i també per haver estat l’instaurador dels I Jocs Florals
l’any 1951, en uns moments especialment difícils per la nostra
llengua i per la nostra cultura.
La Comissió Organitzadora encara ha volgut anar a més, i
des de la Biblioteca Central Pare Miquel d’Esplugues hem
elaborat una bibliografia que pretén recollir la seva vasta obra

dispersa entre revistes, fulletons, obres col·lectives, i algunes
monografies.
Aquesta bibliografia pretén ser una primera aproximació a tot
allò que va publicar Pasqual Juan al llarg de la seva vida. Un
autor tan prolífic, de ben segur que ens reserva sorpreses i
apareixeran nous articles publicats en alguna revista o en alguna
monografia col·lectiva. Possiblement s’ha omès també algun
escrit que no anava signat. En qualsevol cas, però, considerem
que aquest recull bibliogràfic és prou il·lustratiu de la seva
personalitat, de la seva qualitat de conversador, de lector, i de la
seva dedicació a la cultura i a la ciutat.
La bibliografia s’estructura en els sis apartats següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Articles (197)
Contes i poemes (21)
Entrevistes i converses (65)
Recensions i ressenyes (131)
Llibres i fullets (6)
Sobre Pasqual Juan i Lloret (21)

Cada apartat s’ordena cronològicament, llevat del breu
capítol de «Llibres i fullets», que s’ordena alfabèticament per
matèries. Així s’ofereix un valor afegit amb el tema que tracta
l’obra.
Aquesta aportació a l’homenatge que enguany es ret a

Pasqual Juan s’inclou a la base de dades de la Biblioteca en la
qual s’anirà introduint la producció bibliogràfica dels homes i
dones d’Esplugues.
D’aquesta manera la biblioteca ofereix una eina que permet
explotar més eficaçment la informació disponible a la col·lecció
local de la biblioteca per tal de facilitar l’elaboració d’estudis i
treballs sobre la ciutat i la seva gent.
Narcís Fluvià
Director de la Biblioteca Central Pare Miquel d’Esplugues

Bibliografia de Pasqual Juan i Lloret
A cura de Carles Noguera
Biblioteca Central Pare Miquel d'Esplugues

Articles
«Crisis». Juventud de Acción Católica de Esplugas. s.n.
(juliol 1943) (Luces de color)
«Oración a la Santa». Honda. núm. 8 (juliol 1943) p. 4-5
«Manuel Irurita Almándoz». Juventud de Acción Católica de
Esplugas. s.n. (desembre 1943)
«Filosofía del buen lector». Honda. núm. 5 (novembre 1945)
p. 3
«Un minuto de silencio o la historia de un hombre célebre que
se murió». Honda. núm. 10 (abril 1947)
«"Venid que lo veréis..."». Honda. núm. 12 (desembre 1947)
«Mi navidad». Honda. núm. 12 (desembre 1947)
«El Rdo. Dr. D. Luís Banqué Masip toma posesión de la
parroquia de Santa Magdalena de Esplugas». Honda.
núm. 14 (desembre 1948)
«Preparatius». Honda. núm. 14 (desembre 1948)
«L'arribada». Honda. núm. 14 (desembre 1948)
«Meditació del cap-vespre». Honda. núm. 17 (abril 1950) p.
1
«Periodismo». Vida de Esplugas. núm. 3 (15 d'abril de 1950)

p. 3
«Meditació de la nit de Santa Magdalena». Honda. núm. 18
(juliol 1950) p. 1
«Meditació de Nadal». Honda. núm. 20 (desembre 1950) p. 1
«El real Monasterio de Montesión». Honda. núm. 20
(desembre 1950) p. 5-6
«Meditació de Pasqua». Honda. núm. 21 (març 1951) p. 1
«Nota histórica de los Juegos Florales». Vida de Esplugas.
núm. 18 (juny 1951) p. 1-2
«Soledad. Al Dr D.Manuel Riera Piera». Vida de Esplugas.
núm. 23 (novembre 1951) p. 3
«Mi artículo de Navidad». Honda. núm. 26 (desembre 1952)
p. 4 i 6 (Divagando)
«Resurrecció». Honda. núm. 27 (abril 1953) p. 1
«¿Qué hizo usted el 26 de enero de 1936?». Vida de
Esplugas. núm. 40 (gener 1954) p. 3
«Consideraciones en torno a la Virgen en el Año Santo. Mujer
y madre». Vida de Esplugas. núm. 53 (maig 1954) p. 3
«Luces de Navidad». Vida de Esplugas. núm. 60 (desembre
1954) p. 7
«Fiesta Mayor 1955. Pregón». Vida de Esplugas. núm. 67-68
(juliol 1955) p. 1
«Tres navidades». Vida de Esplugas. núm. 72 (desembre
1955) p. 6

«La primavera. De nuestros poetas». Vida de Esplugas. núm.
75 (març 1956) p. 7
«Pregón». Vida de Esplugas. núm. 79-80 (juliol 1956) p. 1
«La Plaza Santa Magdalena y la Calle Laureano Miró»
[enquesta]. En: Vida de Esplugas. 83 (novembre 1956)
p. 5
«Un milagro en el siglo XX. Teresa Neuman». Vida de
Esplugas. núm. 88 (abril 1957) p. 4
«Las cerámicas de Angelina Alós en Selecciones Jaimes».
Vida de Esplugas. núm. 89 (maig 1957) p. 5
«La Festa Major». Vida de Esplugas. núm. 91-92 (juliol agost
1957) p. 1
«El "Pessebre Vivent" de Andorra». Vida de Esplugas. núm.
96 (desembre 1957) p. 3 i 9
«La Semana Santa meditada por nuestros colaboradores».
Vida de Esplugas. núm. 99 (març 1958) p. 4
«La fotografía como arte». Vida de Esplugas. núm. 100-101
(abril maig 1958) p. 17 (Las artes)
«Semana Santa. Martes». Vida de Esplugas. núm. 111 (març
1959) p. 6
«Con todo el afecto a Don José Puig Talleda». Vida de
Esplugas. núm. 113 (maig juny 1959) p. 1 (Nuestros
amigos los viejos)
«Que bello es vivir». Vida de Esplugas. núm. 115-116 (juliol
agost 1959) p. 2

«Navidad». Vida de Esplugas. núm. 120 (desembre 1959) p.
2
«Misión en Rodesia». Vida de Esplugas. núm. 121 (gener
1960) p. 3
«La verdad en la familia». Vida de Esplugas. núm. 122-123
(febrer març 1960) p. 1
«Con el Dr. D.José María de Pouplana». Vida de Esplugas.
núm. 122-123 (febrer març 1960) p. 5
«Unidad». Vida de Esplugas. núm. 124 (abril 1960) p. 1
«Los estudios de nuestros hijos». Vida de Esplugas. núm. 129
(octubre 1960) p. 5
«Variaciones. Por el camino». Vida de Esplugas. núm. 134
(març 1961) p. 4-5
«El primer salón de fotografía en color. Organizado por "Vida
de Esplugas" en el salón de actos del magnífico
Ayuntamiento». Vida de Esplugas. núm. 158 (març 1963)
p. 2
«Don José Gras Basurto ha muerto». Vida de Esplugas. núm.
176 (setembre 1964) p. 6
«Del homenaje a Vicente Bonet». Vida de Esplugas. núm.
184 (maig 1965) p. 5
«Garbí. Un colegio en Esplugas». Vida de Esplugas. núm. 189
(octubre 1965) p. 4 i 8
«La juventud». Vida de Esplugas. núm. 194-195 (març abril
1966) p. 8

«Una tarde en "la ciudad de los muchachos"». Vida de
Esplugas. núm. 200 (setembre 1966) p. 4
«La renovación municipal y su significado». Vida de Esplugas.
núm. 203 (desembre 1966) p. 6
«Un recuerdo para Jaime Marco Cervera». Vida de Esplugas.
núm. 232-233 ( maig juny 1969) p. 7 (Ideas al aire)
«Un programa municipal de realizaciones para 1970». Vida de
Esplugas. núm. 238 (gener 1969) p. 15-16
«Becquer. A los cien años de su muerte». Vida de Esplugas.
núm. 246-247 (juliol agost 1970) p. 5-6
«Don José García Bacelga». Vida de Esplugas. núm. 253
(març 1971) p. 14 (Necrológica)
«Fin de curso en el Centro de Estudios de la O.N.C.E.». Vida
de Esplugas. núm. 256 (juliol 1971) p. 6 i 14
«Comiat a Joan Brillas i Vila». Vida de Esplugas. núm. 258
(desembre 1971) p. 15
«El anciano necesita amor». Vida de Esplugas. núm. 266
(juny 1972) p. 3 (Ante el XXIII homenaje a la vejez)
«Mossèn Llorens, hijo adoptivo de Esplugas». Vida de
Esplugas. núm. 270-271 (octubre novembre 1972) p. 9
(Esplugas agradece)
«Una tarde en la escuela de ciegos». Vida de Esplugas. núm.
285-286 (enero febrero 1974) p. 13
«Salvador Campreciós, hombre de gran corazón». Vida de
Esplugas. núm. 291 (juliol 1974) p. 11

«El 6 de julio de 1974 falleció Don Cayetano Faura Rodón,
ex-alcalde de Esplugas». Vida de Esplugas. núm. 291
(juliol 1974) p. 12 (Necrológica)
«Nuestra juventud y el deporte». Vida de Esplugas. núm.
292-293 (agost setembre 1974) p. 7
«La barriada de Can Vidalet. Apunte histórico ». Vida de
Esplugas. núm. 297 (gener 1975) p. 33 i 47
«Tiempo de leer». Vida de Esplugas. núm. 299 (abril 1975)
p. 9 (En torno a los libros)
«D. César Donald Pérez-Carrión». Vida de Esplugas. núm.
302-303 (juliol agost 1975) p. 10 (Necrológica)
«Acto de homenaje a Don Pedro Mañé Baleta». Vida de
Esplugas. núm. 304 (setembre 1975) p. 8
«Juan Bueno Casadesús». Vida de Esplugas. núm. 305-306
(octubre novembre 1975) p. 10 (Hombres de Esplugas)
«Don Pedro Alcón Pallarés». Vida de Esplugas. núm. 312313 (maig juny 1976) p. 23 (Homenaje a )
«A los 25 años del congreso eucarístico de Barcelona, tres
sacerdotes espluguenses celebran sus bodas de plata
sacerdotales». Vida de Esplugas. núm. 324-325 (maig
juny 1977) p. 7 (Crónica local)
«El colegio alemán de Esplugas». Vida de Esplugas. núm. 331
(desembre 1977) p. 6-7
«Els estiuejants». Vida de Esplugas. núm. 338-339 (juliol
agost 1978) p. 6-7 (Crónica retrospectiva)

«El club de futbol "Can Vidalet-Esplugues" Campeón de
segunda regional». Vida de Esplugas. núm. 338-339
(juliol agost 1978) p. 8-10
«El peluquero Josep Pons Rovira». Vida de Esplugas. núm.
351-352 (setembre octubre 1979) p. 2
«L'any internacional del nen». Vida de Esplugas. núm. 351352 (setembre octubre 1979) p. 7 (Consideracions)
«Doña Leonor Castillo Faura, Vda. de Carbonell». Vida de
Esplugas. núm. 351-352 (setembre octubre 1979) p. 10
(Necrológica)
«Don Antonio Fabregas Jacas». Vida de Esplugas. núm. 353354 (novembre desembre 1979) p. 5 (Necrologíca)
«Esplugues i el carrer del general Manso». Vida de Esplugas.
núm. 363-364 (setembre octubre 1980) p. 1
«Diligències i autobusos». Vida de Esplugas. núm. 371 (maig
1981) p. 1 i 9
«Esplugues sense cap cinema. El cine Savoy ha tancat les
seves portes». Vida de Esplugas. núm. 379-380 (gener
febrer 1982) p. 1 i 11
«El ball». Vida de Esplugas. núm. 386-387 (agost setembre
1982) p. 1 i 12 (Recordant festes majors passades)
«La nostra benvinguda al Papa Joan Pau II». Vida de
Esplugas. núm. 388-389 (octubre novembre 1982) p. 1 i
3
«Els cinquanta anys del nostre sindicat agícola». Vida de

Esplugas. núm. 390 (desembre 1982) p. 7
«En Raimón Corrales i Rovira ens ha deixat». Vida de
Esplugas. núm. 390 (desembre 1982) p. 10
(Necrológica)
«Un home de ciència ens ha deixat, el Dr. Vicenç Cabré i
Fiol». Vida de Esplugas. núm. 393 (març 1983) p. 7
(Necrològiques)
«Una realitat important: La Fundació Fèlix Llobet i Nicolau».
Vida de Esplugas. núm. 403-404 (gener febrer 1984) p.
8
«Recordem al Pare Miquel d'Esplugues als cinquanta anys de
la seva mort». Vida de Esplugas. núm. 414 (desembre
1984) p. 10
«Una guia del parc de Can Vidalet». Vida de Esplugas. núm.
417 (març 1985) p. 5 (Cartes al director)
«L'escola Municipal de pintura. Un centre d'art al nostre
poble». Vida de Esplugas. núm. 421-422 (juliol agost
1985) p. 10
«El tren havia de passar per Esplugues». Vida de Esplugas.
núm. 426 (desembre 1985) p. 12-13
«1886-1986. Reflexions a l'entorn dels cent anys de "El eco de
Sitges"». Vida de Esplugas. núm. 429 (març 1986) p. 8
«Ha mort un poeta. Josep Vicenç Foix ens deixà el dia 29 de
gener quan comptava 94 anys». Vida de Esplugas. núm.
441 (març 1987) p. 8

«Pere Riera i Riqué. Poeta i espluguenc». Vida de Esplugas.
núm. 442-443 (abril maig 1987) p. 8
«El tercer premi de poesia infantil i juvenil». Vida de Esplugas.
núm. 444 (juny 1987) p. 5
«Recordant el passat». Vida de Esplugas. núm. 448-449
(octubre novembre 1987) p. 8 i 10
«"Esplugues 1" es un colom que val 100.000 pessetes». Vida
de Esplugas. núm. 450 (desembre 1987) p. 18
«Serenos y vigilantes». Vida de Esplugas. núm. 454-455
(abril maig 1988) p. 15
«Recordant un gran poeta. Mossen Bartomeu Barceló». Vida
de Esplugas. núm. 456 (juny 1988) p. 10
«Firesplugues. Una mostra de la capacitat comercial i industrial
del poble d'Esplugues». Vida de Esplugas. núm. 457-458
(juliol agost 1988) p. 3 (Crónica local)
«La Rajoleta». Vida de Esplugas. núm. 462 (desembre 1988)
p. 14-15
«VI vetllada musical a la casa de cultura de "la Caixa"». Vida
de Esplugas. núm. 463-464 (gener febrer 1989) p. 4
(Crónica local)
«El cadiraire». Vida de Esplugas. núm. 463-464 (gener febrer
1989) p. 14-15
«Antonio Machado». Vida de Esplugas. núm. 465 (març
1989) p. 12-13
«Aquells oficis que s'han perdut». Vida de Esplugas. núm.

467-470 (juliol agost 1989) p. 12 (Cróniques del passat)
«Aquells oficis que s'han perdut». Vida de Esplugas. núm.
471 (setembre 1989) p. 4 (Esmena)
«Ha passat una estrella». Vida de Esplugas. núm. 475-476
(gener febrer 1990) p. 15
«Joan Amades i Esplugues». Vida de Esplugas. núm. 475476 (gener febrer 1990) p. 25
«Les fires de mostres de 1949, 1950, 1951». Vida de
Esplugas. núm. 481-482 (juliol agost 1990) p. 10
«Villamanrique en Esplugues». Vida de Esplugas. núm. 481482 (juliol agost 1990) p. 14
«Un treball de fi de curs molt important. Recull d'entrevistes».
Vida de Esplugas. núm. 483 (setembre 1990) p. 8
«Helena Saladrigas i Cheng, campiona d'europa de
Culturisme». Vida de Esplugas. núm. 483 (setembre
1990) p. 25
«Gregori Somaló, una artesania inèdita». Vida de Esplugas.
núm. 486 (desembre 1990) p. 15
«Francesc Elias i Bracons». Vida d’Esplugues. núm. 489
(març1991) p. 11 (Necrològiques)
«Actituts individuals per la pau. (recordant una conferència de
Miquel-Lluís Muntané)». Vida d’Esplugues. núm. 489
(març1991) p. 16
«Josep Mª Gavín i Barceló. Un col·leccionista extraordinari».
Vida d’Esplugues. núm. 495 (setembre 1991) p. 17

«Montserrat un temple de pedres vivents, quart centenari».
Vida d’Esplugues. núm. 500 (febrer 1992) p. 15
«La torxa olímpica passa per Esplugues». Vida d’Esplugues.
núm. 505-506 (juliol agost 1992) p. 8-9
«La nit de Sant Joan. Una introducció». Vida d’Esplugues.
núm. 505-506 (juliol agost 1992) p. 12
«Els paralímpics. Uns jocs que són un cant a la vida». Vida
d’Esplugues. núm. 507 (setembre 1992) p. 10
«Després dels jocs olímpics». Vida d’Esplugues. núm. 507
(setembre 1992) p. 11
«L'ensenyament al nostre poble». Vida d’Esplugues. núm.
508-509 (octubre novembre 1992) p. 7 (Fa molts anys)
«L'Angeleta ens ha deixat». Vida d’Esplugues. núm. 513
(març 1993) p. 6 (Necrològiques)
«Josep Bosch i Batllori». Vida d’Esplugues. núm. 515 (maig
1993) p. 11 (Necrològiques)
«Maties Abelló i Prat». Vida d’Esplugues. núm. 517-518
(juliol agost 1993) p. 7 (Necrològiques)
«Recordant el mestre. Joan Corrales». Vida d’Esplugues.
núm. 517-518 (juliol agost 1993) p. 10
«[ Nota de la direcció ]». Vida d’Esplugues. núm. 520-521
(octubre novembre 1993) p. 5
«Alfonso Balcázar, l'home que va crear "Esplugues city" mor
als 68 anys». Vida d’Esplugues. núm. 523-524 (gener
1994) p. 11

«Caterina Amengual, una mestra de principis de segle». Vida
d’Esplugues. núm. 523-524 (gener 1994) p. 20
(Recordant àntics mestres)
«Can Ramoneda». Vida d’Esplugues. núm. 525 (març 1994)
p. 8 (L’àlbum de les cases d'Esplugues)
«Can Casanovas». Vida d’Esplugues. núm. 526 (abril 1994)
p. 14 (L’àlbum de les cases d'Esplugues)
«Can Fàbregas o Can Hospital». Vida d’Esplugues. núm. 527
(maig 1994) p. 20 (L’àlbum de les cases d'Esplugues)
«Can Cortada». Vida d’Esplugues. núm. 528 (juny 1994) p.
11 (L’àlbum de les cases d'Esplugues)
«Els Laietans. El baró de Maldà. Esplugues i els espluguencs».
Vida d’Esplugues. núm. 529-530 (juliol agost 1994) p. 8
«L'hostal i la casa de la vila». Vida d’Esplugues. núm. 529530 (juliol agost 1994) p. 12 (L’àlbum de les cases
d'Esplugues)
«Can Pi». Vida d’Esplugues. núm. 531 (setembre 1994) p.
10-11 (L’àlbum de les cases d'Esplugues)
«La Torre dels Lleons». Vida d’Esplugues. núm. 532-533
(octubre novembre 1994) p. 11 (L’àlbum de les cases
d'Esplugues)
«Joan Bueno i l'atracció de la ruta de Santiago». Vida
d’Esplugues. núm. 532-533 (octubre novembre 1994) p.
13
«Can Clota». Vida d’Esplugues. núm. 534 (desembre 1994)

p. 14 (L’àlbum de les cases d'Esplugues)
«Bartomeu Serres i Bernet, un xofer dels anys vint». Vida
d’Esplugues. núm. 534 (desembre 1994) p. 16-17
«La finca dels Vidal-Ribas». Vida d’Esplugues. núm. 537
(març 1995) p. 12 (L’àlbum de les cases d'Esplugues)
«El casal de cultura "Robert Brillas"». Vida d’Esplugues. núm.
538 (abril 1995) p. 10-11 (L’àlbum de les cases
d'Esplugues)
«El centenari de Josep Mª de Sagarra». Vida d’Esplugues.
núm. 538 (abril 1995) p. 12-13
«Els cent anys de Maria Boves i Sanabra». Vida d’Esplugues.
núm. 539 (maig 1995) p. 4 (Crònica local)
«Mariona Millà a Cartoon Galeria». Vida d’Esplugues. núm.
539 (maig 1995) p. 19
«Preparant el camí de Santiago». Vida d’Esplugues. núm. 540
(juny 1995) p. 10
«Can Oliveres». Vida d’Esplugues. núm. 541-542 (juliol
agost 1995) p. 11 (L’àlbum de les cases d'Esplugues)
«Ara, Barcelona-Santiago de Compostela. En Joan Bueno
emprèn la segona peregrinació». Vida d’Esplugues. núm.
543 (setembre 1995) p. 5-6 (Crònica local)
«Mossèn Antoni Canals i Montoriol». Vida d’Esplugues. núm.
543 (setembre 1995) p. 7
«Can Juncadella». Vida d’Esplugues. núm. 543 (setembre
1995) p. 8 (L’àlbum de les cases d'Esplugues)

«Quatre espluguencs i un xilè coronen quatre cimes de Bolívia,
algunes de més de sis mil metres». Vida d’Esplugues.
núm. 544-545 (octubre novembre 1995) p. 10
«Joan Bueno. De Barcelona a Santiago dos mesos caminant».
Vida d’Esplugues. núm. 544-545 (octubre novembre
1995) p. 12
«Institució escolar Montserrat, vint-i-cinc aniversari». Vida
d’Esplugues. núm. 549 (març 1996) p. 20 (Les escoles
d'Esplugues)
«Can Totó». Vida d’Esplugues. núm. 550 (abril 1996) p. 8
(L’àlbum de les cases d'Esplugues)
«Can Carbonell». Vida d’Esplugues. núm. 551 (maig 1996)
p. 9 (L’àlbum de les cases d'Esplugues)
«Joaquim Culebras Hidalgo i Maria Orriols Roldan a un país
de missió». Vida d’Esplugues. núm. 552 (juny 1996) p.
10-11 (Dos Espluguencs a Zimbabwe)
«Un aniversari memorable. El Dr. Vicente Cortés-Bese». Vida
d’Esplugues. núm. 555 (setembre 1996) p. 9
«Desapareix l'últim vestigi dels estudis Balcázar». Vida
d’Esplugues. núm. 555 (setembre 1996) p. 10
«Can Tinturé». Vida d’Esplugues. núm. 555 (setembre 1996)
p. 28 (L’àlbum de les cases d'Esplugues)
«Carme Pons i Manuel i Mari Gómez i Hernandez al
Camerún». Vida d’Esplugues. núm. 558 (desembre
1996) p. 16-17

«Josep Sutorras i Fortuny». Vida d’Esplugues. núm. 559-560
(gener febrer 1997) p. 20 (Personatges espluguencs)
«El centenari de Pere Mañé i Baleta». Vida d’Esplugues. núm.
561 (març 1997) p. 12-13
«Angelina Alós i Tormo. Un viu record entre nosaltres». Vida
d’Esplugues. núm. 562 (abril 1997) p. 8
«La festa del treball. Les sardanes i un concurs guanyat per
Paula Figueras». Vida d’Esplugues. núm. 564 (juny
1997) p. 8 (Crònica local)
«Una trobada amb Cinto Babot i Feliu, president de la colla de
geganters d'Esplugues». Vida d’Esplugues. núm. 565-566
(juliol agost 1997) p. 10-11
«Activitat de la Fundació Josep Català i Soler. Exposició
homenatge a Dom Oriol Marià Diví i Coll». Vida
d’Esplugues. núm. 567 (setembre 1997) p. 4-5 (Crònica
local)
«Els estudis cinematogràfics Irles-Isasi». Vida d’Esplugues.
núm. 567 (setembre 1997) p. 8-9
«Josep Clivillé i Martí, l'amic entranyable». Vida d’Esplugues.
núm. 568-569 (octubre novembre 1997) p. 9
«Joan Brillas i Vilà es recordat a Músser de Cerdanya». Vida
d’Esplugues. núm. 570 (desembre 1997) p. 23
«Carme Serrallonga i Calafell». Vida d’Esplugues. núm. 571572 (gener febrer 1998) p. 7 (Recordant antics mestres)
«Josep Cruset i Porqué». Vida d’Esplugues. núm. 573 (març

1998) p. 16-17
«Les capelles de la Sagrada Familia». Vida d’Esplugues. núm.
575 (maig 1998) p. 8
«Els cinquanta anys del Monestir de Montsió a Esplugues».
Vida d’Esplugues. núm. 576 (juny 1998) p. 12-13
«Els cinquanta anys del Monestir de Montsió a Esplugues».
Vida d’Esplugues. núm. 577-578 (juliol agost 1998) p.
12-13
«El col·legi de Natzaret». Vida d’Esplugues. núm. 585 (març
199) p. 14-15
«Poesia a la sala d'espera». Vida d’Esplugues. núm. 586
(abril 1999) p. 15 (Amb Sant Jordi al fons)
«La "Crònica de la Vida d’Esplugues" de cara al futur». Vida
d’Esplugues. núm. 592-593 (octubre novembre 1999) p.
3 (Crònica local)
«50 nadals». Vida d’Esplugues. núm. 594 (desembre 1999)
p. 49
«Mercé Gelabert Argemí». Vida d’Esplugues. núm. 594
(desembre 1999) p. 69 (Necrològiques)
«Quatre cases a l'entrada d'Esplugues». En: Vida d'Esplugues.
599 (maig juny 2000) pàg. 9-10
«La Institució Escolar Montserrat tanca les portes». En: Vida
d'Esplugues. 599 (maig juny 2000) pàg. 18
«Esdeveniments a la parròquia de Sant Mateu». Vida
d’Esplugues. núm. 602 (octubre 2000) p. 13-14

(Esplugues creient)
«Ot Pi: campió del món de biketrial per dotzena vegada». Vida
d’Esplugues. núm. 602 (octubre 2000) p. 16 (Esplugues
esportiva. Biketrial)
«Noticies de Zimbabwe». Vida d’Esplugues. núm. 604
(desembre 2000) p. 8 (Esplugues solidària)
«Reptes de la família actual. Conferència de Mn. Gaspar
Mora». Vida d’Esplugues. núm. 606 (febrer març 2001)
p. 15 (Miscel·lània cultural)
«Notícia de Zimbabwe». Vida d’Esplugues. núm. 607 (abril
maig 2001) p. 9 (Esplugues solidària)
«Notícies de Zimbabwe». Vida d’Esplugues. núm. 609
(setembre octubre 2001) p. 10 (Esplugues solidària)
«La Fundació Josep Català». Vida d’Esplugues. núm. 610
(novembre desembre 2001) p. 6 (Esplugues dietari)
«Les aquarel·les». Vida d’Esplugues. núm. 610 (novembre
desembre 2001) p. 18 (Miscel·lània cultural)
«Un tros de mi mateix». Vida d’Esplugues. núm. 610
(novembre desembre 2001) p. 18 (Miscel·lània cultural.
Llibres)
«Activitats de la Fundació Josep Català i Soler: El Poema de
Nadal». Vida d’Esplugues. núm. 611 (gener febrer 2002)
p. 5 (Esplugues dietari)
«El convent de Montsió mostra el seu claustre i el seu museu
en visita comentada». Vida d’Esplugues. núm. 613-615

(maig juliol 2002) p. 16 (miscel·lània cultural)
«Mossèn Cinto». Vida d’Esplugues. núm. 613-615 (maig
juliol 2002) p. 19-21 (miscel·lània cultural)
«Noces d'or sacerdotals: recordant el congrés internacional de
Barcelona». Vida d’Esplugues. núm. 613-615 (maig juliol
2002) p. 26 (Esplugues creient)
«Ecos del quart món: la vida a Chiapas». Vida d’Esplugues.
núm. 613-615 (maig juliol 2002) p. 27-28 (Esplugues
solidària)
«El Raval de Sant Mateu vist per Pasqual Juan i Lloret». Vida
d’Esplugues. núm. 618-619 (novembre desembre 2002)
p. 16 (Miscel·lània cultural)
«El Raval de Sant Mateu». Vida d’Esplugues. núm. 620-621
(gener febrer 2003) p. 5-9 (Esplugues històrica)
«El retorn del missioner». Vida d’Esplugues. núm. 622-623
(març abril 2003) p. 22 (Esplugues creient)
«Quan el fred arribava a Esplugues, fa molts anys...». Vida
d’Esplugues. núm. 628-629 (octubre novembre 2003) p.
16-17 (Esplugues històrica)
«Can Carbonell». Vida d’Esplugues. núm. 630-632
(desembre 2003 gener 2004) p. 25-26 (Esplugues
històrica)
«Recordant antics mestres: Joan Serra i Tarragó». Vida
d’Esplugues. núm. 630-632 (desembre 2003 gener
2004) p. 27-28 (Personatges d'Esplugues)

«Discurs del President: II Jocs Florals d’Esplugues, 2003». En:
Quaderns de Cultura. Núm. 2 (maig 2005) s.p.
Contes i poemes
«Retorno». Vida de Esplugas. núm. 86 (febrer 1957) p. 5-6
«Un día del Vell». Vida de Esplugas. núm. 151-152 (agost
setembre 1962) p. 1 i 4
«El misteri de Nadal». Vida de Esplugas. núm. 238
(desembre 1969) p. 14
«El camí més bell». L’Espluga íntima. Esplugues:
l’Ajuntament; [Barcelona]: la Diputació, 1973, p. 107-109
«Tu sola». L’Espluga íntima. Esplugues: l’Ajuntament;
[Barcelona]: la Diputació, 1973, p. 110-111
«És Nadal». L’Espluga íntima. Esplugues: l’Ajuntament;
[Barcelona]: la Diputació, 1973, p. 112-113
«Comiat a l'amic. A Antón Fortuny». Vida de Esplugas. núm.
287 (març 1974) p. 7
«Esplugues, vila d'obertura i harmonia». Vida de Esplugas.
núm. 340 (setembre 1978) p. 1
«!Oh!...Nadal». Vida de Esplugas. núm. 353-354 (novembre
desembre 1979) p. 1
«De Betlem ve la llum». Vida de Esplugas. núm. 378
(desembre 1981) p. 9 (Racó de poesia)

Capçalera del primer número de la revista Vida de
Esplugas, fundada per Pasqual Juan
«El Mestre Mañé ha mort». Vida de Esplugas. núm. 384-385
(juny juliol 1982) p. 9
«El camí de l'estrella». Vida de Esplugas. núm. 401-402
(novembre desembre 1983) p. 1
«Ja ho sabieu Jesús». Vida de Esplugas. núm. 462 (desembre
1988) p. 1
«Nit de nadal». Vida de Esplugas. núm. 486 (desembre
1990) p. 1
«Nadal, missa de nit». Vida d’Esplugues. núm. 498
(desembre 1991) p. 1
«Per què te’n vas?». Vida d’Esplugues. núm. 568-569
(octubre novembre 1997) p. 8 (Necrològiques)

«Una rosa per la meva Vicenta». Vida d’Esplugues. núm. 612
(març abril 2002) p. 18 (Esplugues i personatges)
«Una rosa i una besada». Vida d’Esplugues. núm. 612 (març
abril 2002) p. 18 (Esplugues i personatges)
«La monja de la rosa». Vida d’Esplugues. núm. 613-615
(maig juliol 2002) p. 25 (Esplugues creient)
«El carrer de Montserrat». Vida d’Esplugues. núm. 638 (abril
maig 2005) p. 21 (miscel·lània cultural)
«Adéu a un amic». En: Vida d'Esplugues. núm. 639 (juny juliol
2005) separata.
«Cant de la pau». Vida d’Esplugues. núm. 640 (agost octubre
2005) p. 10 (Recordant)

Entrevistes i converses
«Don Vicente Obiols Obiols». Vida de Esplugas. núm. 77
(maig 1956) p. 4 (Ante el VII homenaje a la vejez habla )
«Don Pedro Canut Figueras». Vida de Esplugas. núm. 77
(maig 1956) p. 5 (Ante el VII homenaje a la vejez habla )
«Con Don Juan Torras Viver». Vida de Esplugas. núm. 79-80
(juliol 1956) p. 5 (Entrevistas por Pascual Juan)
«Con Tomás Babot Mestres». Vida de Esplugas. núm. 79-80
(juliol 1956) p. 5 (Entrevistas por Pascual Juan)
«Entrevista con nuestro primer teniente de alcalde». Vida de
Esplugas. núm. 127 (juliol agost 1960) p. 5 (Con pluma y
papel)

«Don Enrique Ullod Sánchez». Vida de Esplugas. núm. 238
(desembre 1969) p. 5 (Un encuentro de Pascual Lloret
con)
«Don Luís Lorenzo Sampedro». Vida de Esplugas. núm. 238
(gener 1970) p. 7-8 (Un encuentro de Pascual Lloret con)
«Don José Fàbregas Bosch». Vida de Esplugas. núm. 252
(febre 1971) p. 8 (Un encuentro de Pascual Lloret con)
«Padre José Luis Culebras Hidalgo». Vida de Esplugas. núm.
254 (abril 1971) p. 3-4 (Un encuentro de Pascual Lloret
con)
«Don Antonio Fortuny Esteve». Vida de Esplugas. núm. 257
(agost setembre 1971) p. 8-9 (5 preguntas a)
«Eulalia Fábregas de Sentmenat». Vida de Esplugas. núm.
257 (agost setembre 1971) p. 14-15 (Un encuentro de
Pascual Lloret con)
«Don Juan Ricol y Don Juan Morera». Vida de Esplugas.
núm. 258 (desembre 1971) p. 10-11 (Un encuentro de
Pascual Lloret con)
«Cinco amantes de la música. El grup "Nosaltres"». Vida de
Esplugas. núm. 263 (març 1972) p. 6-7 (Un encuentro de
Pascual Lloret con)
«José Flavià Masagues». Vida de Esplugas. núm. 264-265
(abril maig 1972) p. 10-11 (Un encuentro de Pascual
Lloret con)
«Pedro Mañé Baleta». Vida de Esplugas. núm. 267-268

(juliol agost 1972) p. 6, 7 i 15 (Un encuentro de Pascual
Lloret con)
«Angelina Alós, ceramista». Vida de Esplugas. núm. 269
(setembre 1972) p. 11-12 (Un encuentro de Pascual
Lloret con)
«La enseñanza y la cultura en Esplugas. Sus problemas y
soluciones previstas. Don Pedro Riera Blanco». Vida de
Esplugas. núm. 269 (setembre 1972) p. 6, 7 i 26
«Finistrelles, la Miranda y la Ciudad diagonal. Sus problemas y
soluciones previstas. Don Onésimo Sicilia Segura». Vida
de Esplugas. núm. 272 (desembre 1972) p. 6, 7 i 18
«Alfonso García-Terán y Mª Teresa Albarrán para hablar de
mariposas». Vida de Esplugas. núm. 277 (maig 1973) p.
6-8 (Un encuentro de Pascual Lloret con)
«Natalia Hernández de Avilés. 25 años en la biblioteca popular
Pare Miquel». Vida de Esplugas. núm. 278-279 (juny
juliol 1973) p. 12-15 (Un encuentro de Pascual Lloret
con)
«Un espluguense cien por cien. Don Salvador Campreciós
Riera». Vida de Esplugas. núm. 280-281 (agost setembre
1973) p. 9-10 (Un encuentro de Pascual Lloret con)
«Don José Mª Sastre Barez». Vida de Esplugas. núm. 282283 (octubre novembre 1973) p. 8-9 (Un encuentro de
Pascual Lloret con)
«Joan Isaac». Vida de Esplugas. núm. 288 (abril 1974) p. 6
(Un encuentro de Pascual Lloret con)

«Padre José Luis Culebras Hidalgo, misionero en Rhodesia».
Vida de Esplugas. núm. 291 (juliol 1974) p. 4-5 (Un
encuentro de Pascual Lloret con)
«Ocho alpinistas de Esplugas». Vida de Esplugas. núm. 292293 (agost setembre 1974) p. 9, 10 i 20 (Un encuentro de
Pascual Lloret con)
«José Mañé Baleta». Vida de Esplugas. núm. 294-295
(octubre novembre 1974) p. 7-8 (Un encuentro de
Pascual Lloret con)
«El alcalde de Esplugas Don José Catalá Soler». Vida de
Esplugas. núm. 297 (enero 1975) p. 8-11 (Un encuentro
de Pascual Lloret con)
«José Corbi Olivé y Jordi Caralto Soler. "Dos
internacionales"». Vida de Esplugas. núm. 298 (març
1975) p. 15-16 (Un encuentro de Pascual Lloret con)
«Una artista del canto: Josefina Brutau». Vida de Esplugas.
núm. 299 (abril 1975) p. 6-7 (Un encuentro de Pascual
Lloret con)
«José Corbí Andreu. A su regreso de un viaje por Alemania».
Vida de Esplugas. núm. 302-303 (juliol agost 1975) p. 89 (Un encuentro de Pascual Lloret con)
«Miquel Lluís». Vida de Esplugas. núm. 310-311 (març abril
1976) p. 12-13 (Un encuentro de Pascual Lloret con)
«José Prats Picó para hablar de los espacios verdes de
Esplugas». Vida de Esplugas. núm. 316 (setembre 1976)

p. 6-7 (Un encuentro de Pascual Lloret con)
«Alberto Nobel Llobet». Vida de Esplugas. núm. 326-327
(juliol agost 1977) p. 6, 7 i 12 (Un encuentro de Pascual
Lloret con)
«Don Rafael Sebastià, ex-alcalde de Esplugas recordado por
un contemporaneo suyo, Don Andreu Hernández
Lanaspa». Vida de Esplugas. núm. 328 (setembre 1977)
p. 13
«Pere Guillén y Josep Santacreu». Vida de Esplugas. núm.
329-330 (octubre novembre 1977) p. 9-10 (Un encuentro
de Pascual Lloret con)
«Tres espeleólogos de Esplugas». Vida de Esplugas. núm.
336-337 (maig juny 1978) p. 8-9 (Un encuentro de
Pascual Lloret con)
«El pintor Francisco Benavente». Vida de Esplugas. núm. 340
(setembre 1978) p. 9-11 (Un encuentro de Pascual Lloret
con)
«Josep Pons Rovira en el festival de peluquería de París». Vida
de Esplugas. núm. 341-342 (octubre novembre 1978) p.
8-9 (Un encuentro de Pascual Lloret con)
«Pere Guillén. La espeleología y sus dificultades en la cueva de
"Gouffre d'Aphanice" (Francia)». Vida de Esplugas. núm.
347-348 (abril maig 1979) p. 10 i 12 (Un encuentro de
Pascual Lloret con)
«Con El nuevo rector de Santa María Magdalena. Mossèn
Ferrán Muñoz». Vida de Esplugas. núm. 378 (desembre

1981) p. 8 (Un encuentro de Pascual Lloret con)
«Juan Bueno Casadesús». Vida de Esplugas. núm. 401-402
(novembre desembre 1983) p. 10-11 (Un encuentro de
Pascual Lloret con)
«L'escultora Núria Tortras». Vida de Esplugas. núm. 467-468
(maig juny 1989) p. 8 (Una trobada de Pasqual Juan i
Lloret amb)
«Josep A. Campreciós i Bahí, artífex de la gespa del Camp
Nou». Vida de Esplugas. núm. 484-485 (octubre
novembre 1990) p. 10-11 (Una trobada de Pasqual Juan i
Lloret amb)
«Juan Domingo Rubies». Vida d’Esplugues. núm. 491 (maig
1991) p. 16-17 (Una trobada de Pasqual Juan i Lloret
amb)
«Angelina Alós i Tormo». Vida d’Esplugues. núm. 492 (juny
1991) p. 10-11 (Una trobada de Pasqual Juan i Lloret
amb)
«Breu resum d'una conversa. Mossén Antoni Oliete i
Calzada». Vida d’Esplugues. núm. 500 (febrer 1992) p.
7
«Francesc Anglí i Puigmartí ens explica alguna cosa de la torre
de Collserola». Vida d’Esplugues. núm. 500 (febrer
1992) p. 16
«Josep Pons, Premio mundial de peluquería 1991, en París,
presentará un libro sobre la imagen de los famosos». Vida
d’Esplugues. núm. 501-502 (març abril 1992) p. 7

(Proximamente)
«Miquel Navarro i Palos, portador de la torxa olímpica al seu
pas per Esplugues». Vida d’Esplugues. núm. 505-506
(juliol agost 1992) p. 14-15 (una trobada de Pasqual Juan
i Lloret amb)
«Enric Banqué i Simó, realitzador de TV3». Vida
d’Esplugues. núm. 510 (desembre1992) p. 20
«Antoni Comícia, maquetista de gran volada». Vida
d’Esplugues. núm. 511-512 (gener febrer 1993) p. 14-15
(Una trobada de Pasqual Juan i Lloret amb)
«Pare Antoni Maria Culebras Hidalgo. El Perú al descobert».
Vida d’Esplugues. núm. 513 (març 1993) p. 12-13 (Una
trobada de Pasqual Juan i Lloret amb)
«Albert Gadea i Morraja. Comissari internacional de la UCI
parla per la CVE». Vida d’Esplugues. núm. 514 (abril
1993) p. 11-12 (El món del ciclisme)
«El pintor Francisco Benavente recibido por el Papa». Vida
d’Esplugues. núm. 515 (maig 1993) p. 10
«El Sr. Antonio Luís Camacho Bautista, jefe de la policía local
de Esplugas». Vida d’Esplugues. núm. 519 (setembre
1993) p. 10-11 (Un encuentro de Pascual Lloret con)
«Ecobrick, un totxo fet amb llot i argila i una família
espluguina». Vida d’Esplugues. núm. 522 (desembre
1993) p. 12-13
«Marta Ripoll i Ricol, campiona de squash d'Espanya». Vida

d’Esplugues. núm. 522 (desembre 1993) p. 24 (Una
trobada de Pasqual Juan i Lloret amb)
«Ricard Culebras i Junqué». Vida d’Esplugues. núm. 525
(març 1994) p. 12-13 (Una trobada de Pasqual Juan i
Lloret amb)
«Joan Bueno i Casadesús, pelegrí a Santiago». Vida
d’Esplugues. núm. 526 (abril 1994) p. 9-10 (Una trobada
de Pasqual Juan i Lloret amb)
«Ricard Culebras i Junqué, de retorn dels cims dels Andes del
Perú». Vida d’Esplugues. núm. 532-533 (octubre
novembre 1994) p. 14-15 (Una trobada de Pasqual Juan i
Lloret amb)
«Jaume Mas i Picas, president de l'Associació de modelisme
ferroviari d'Esplugues». Vida d’Esplugues. núm. 549
(març 1996) p. 12 (Una trobada de Pasqual Juan i Lloret
amb)
«Joaquim Culebras Hidalgo». Vida d’Esplugues. núm. 573
(març 1998) p. 10-11 (Una trobada de Pasqual Juan i
Lloret amb)
«David Carreras, president dels castellers d'Esplugues, "Els
cargolins"». Vida d’Esplugues. núm. 582 (desembre
1998) p. 26-27 (Una trobada de Pasqual Juan i Lloret
amb)
«Jorge Egea Izquierdo, autor de l'escultura "Plenitud"». Vida
d’Esplugues. núm. 594 (desembre 1999) p. 26-27 (Una
trobada de Pasqual Juan i Lloret amb)

«Joaquim Voltas i Pagés». Vida d’Esplugues. núm. 603
(novembre 2000) p. 11-13 (Una trobada de Pasqual Juan
i Lloret amb)

Recensions i ressenyes
«"La llar oberta" de "Caliu" de Cornellà». Honda. núm. 23
(octubre 1951) p. 6 (Libros)
«Una bella obra: El altar mayor, y un artista joven: Juan Torres
Viver». Vida de Esplugas. núm. 81 (setembre 1956) p. 5
«”La frontera de Dios”. Premio Nadal de novela 1957. Su
realismo obliga a la meditación». Vida de Esplugas. núm.
95 (novembre 1957) p. 5
«”Matrimonio 1ª división”. De Amarch, S. J.». Vida de
Esplugas. núm. 176 (setembre 1964) p. 8
«Una mujer en el arte. Las esculturas de Doña Eulalia». Vida
de Esplugas. núm. 177 (octubre novembre 1964) p. 6
«"Un senyor damunt un ruc" de Joan Mas. En el Centro
Cultural». Vida de Esplugas. núm. 192-193 (gener febre
1966) p. 7
«Eulalia Fàbregas de Santmenat expone sus esculturas». Vida
de Esplugas. núm. 206-207(març abril 1967) p. 2
(Nuestros artistas)
«"Dient coses" de Mª Rosa Buigas». Vida de Esplugas. núm.
224 (setembre 1968) p. 7 (Un libro y una opinión)

«"Aigua Clara" poemas de Joan Brillas i Vilà». Vida de
Esplugas. núm. p. 8 (Llibres)
«Un "Cuaderno" de "Garbí" dedicado a Don Pedro Vergés
Farrés». Vida de Esplugas. núm. 256 (juliol 1971) p. 8
«Las cajas de ahorro y su funcionamiento. De Juan Serra
Saún». Vida de Esplugas. núm. 258 (desembre 1971) p.
21
«"Nazarín" de Buñuel». Vida de Esplugas. núm. 276 (abril
1973) p. 15 (Séptimo arte)
«"El signe del matí" de Mª Rosa». Vida de Esplugas. núm.
278-279 (juny juliol 1973) p. 18 (Un libro y una opinión)
«M. Boyero y J. Flores exponen en el Casal de Cultura». Vida
de Esplugas. núm. 280-281 (agost setembre 1973) p. 8
(Arte)
«Sessión de café-teatro en el centro cultural "El joc de taula"».
Vida de Esplugas. núm. 296 (desembre 1974) p. 16
(Teatro)
«Pinturas de Isabel García de Oliveros». Vida de Esplugas.
núm. 300-301 (maig juny 1975) p. 15 (Arte)
«En el casal de cultura "Robert Brillas" Juan Bueno Casadesús
expone dibujos, pinturas y grabados». Vida de Esplugas.
núm. 307 (desembre 1975) p. 19 (Arte)
«Exposición-homenaje póstumo a Cesar Donald PérezCarrión». Vida de Esplugas. núm. 310-311 (març abril
1976) p. 17 (Arte)

«Manuel Boyero "premio Juan Brillas 1974" en la sala Expoart
de Barcelona». Vida de Esplugas. núm. 312-313 (maig
juny 1976) p. 12 (Arte)
«"Més lluny de l'estranger" de Maria Rosa Buigas». Vida de
Esplugas. núm. 319 (desembre 1976) p. 2 (Un libro y una
opinión)
«I salón de otoño en el casal de cultura "Robert Brillas"». Vida
de Esplugas. núm. 319 (desembre 1976) p. 12-13 (Arte)
«Francisco Benavente expuso en Badajoz y consiguió un buen
éxito». Vida de Esplugas. núm. 320-321 (gener febrer
1977) p. 2 (Arte)
«Casal de cultura "Robert Brillas", concierto lírico a cargo de la
soprano Mª Teresa Boix acompañada al piano por el
maestro Adolfo Cabané». Vida de Esplugas. núm. 322323 (març abril 1977) p. 12 (Música)
«Ferran Soriano esculturas y dibujos». Vida de Esplugas.
núm. 324-325 maig juny 1977) p. 14 (Arte)
«”Onades de mots”, poemes de Miquel Lluís». Vida de
Esplugas. núm. 326-327 (juliol agost 1977) p. 9 (Un libro
y una opinión)
«"Boires d'alba" poemes d'Odilé Arqué i Miquel Lluís». Vida
de Esplugas. núm. 346 (març 1979) p. 14 (Llibres)
«Exposición de cerámica en la casa de cultura de "la Caixa"».
Vida de Esplugas. núm. 347-348 (abril maig 1979) p. 9
(Arte)

«"De verdes y de madures" de Maria Rosa Buigas». Vida de
Esplugas. núm. 349-350 (juliol agost 1979) p. 8 (Llibres)
«Francisco Benavente en la sala de exposiciones de la casa de
cultura de "la Caixa"». Vida de Esplugas. núm. 358-359
(abril maig 1980) p. 5 (Arte)
«Del 17 al 30 de octubre acuarelas y dibujos José Vilar
Gracia. En la casa de cultura de "la Caixa" de Esplugues
de Llobregat». Vida de Esplugas. núm. 363-364
(setembre octubre 1980) p. 11 (Arte)
«La "Guia dels museus de Catalunya"». Vida de Esplugas.
núm. 365-366 (novembre desembre 1980) p. 13
(Bilioteca popular)
«Montserrat Sastre, escultures, casa de cultura de "la Caixa"».
Vida de Esplugas. núm. 367-368 (gener febrer 1981) p.
8 (Arte)
«L'escola municipal de pintura del Prat de Llobregat exposa a
la casa de cultura de "la Plana"». Vida de Esplugas. núm.
369-370 (març abril 1981) p. 10 (Arte)
«Jiménez-Belart-Angli. Exposició col·lectiva de pintures». Vida
de Esplugas. núm. 371 (maig 1981) p. 2 (Arte)
«Concert de cant i piano al casal de cultura "Robert Brillas"».
Vida de Esplugas. núm. 374-375 (agost setembre 1981)
p. 7 (Música)
«En el traspàs de Mossèn Llorens Castell i Pujol». Vida de
Esplugas. núm. 374-375 (agost setembre 1981) p. 9
(Necrològica)

«Vetllada musical a la casa de cultura de "la Caixa"». Vida de
Esplugas. núm. 379-380 (gener febrer 1982) p. 4
(Música)
«"El cementiri dels elefants" Novel·la de Maria Rosa Buhigas».
Vida de Esplugas. núm. 379-380 (gener febrer 1982) p.
9 (Llibres)
«Apropament al món de Joan Miró "Quaderns Garbí"». Vida
de Esplugas. núm. 381 (març 1982) p. 9 (Publicaciones )
«Carme Soler Paronella en la casa de cultura de "la Caixa"».
Vida de Esplugas. núm. 381 (març 1982) p. 11 (Arte)
«Vetllada musical». Vida de Esplugas. núm. 391-392 (gener
febrer 1983) p. 13 (Música)
«A la sala de la Caixa. Font Roca i Domènech Lluch». Vida de
Esplugas. núm. 393 (març 1983) p. 11 (Arte)
«Francisco Benavente Solís, oleos y acuarelas». Vida de
Esplugas. núm. 394-395 (abril maig 1983) p. 13 (Arte)
«José Fco. Moreno Hernández. Juan Tarragó Pujo. En la
casas de cultura de "la Caixa"». Vida de Esplugas. núm.
401-402 (novembre desembre 1983) p. 15 (Arte)
«"L'aranya roja" de Maria Rosa Buigas». Vida de Esplugas.
núm. 410-411 (agost setembre 1984) p. 15 (Llibres i
publicacions)
«"A influx del perigeu" de Miquel-Lluís Muntané». Vida de
Esplugas. núm. 423 (setembre 1985) p. 11 (Llibres)
«Josep Vilar, Aquarel·les». Vida de Esplugas. núm. 426

(desembre 1985) p. 21 (Arte)
«"Silenci per esclatar" de Joan Verdaguer». Vida de Esplugas.
núm. 430 (abril 1986) p. 5 (Llibres)
«Escultures de Montserrat Sastre a la sala Francesc Quer».
Vida de Esplugas. núm. 431-432 (maig juny 1986) p. 14
(Arte)
«Els retrats de Joan Bueno». Vida de Esplugas. núm. 431432 (maig juny 1986) p. 14 (Arte)
«Joan Domingo Rubies exposa al casal de cultura». Vida de
Esplugas. núm. 438 (desembre 1986) p. 15 (Arte)
«Arte en la casa de cultura de Can Vidalet». Vida de
Esplugas. núm. 439-440 (gener febrer 1987) p. 13 (Arte)
«Francisco Benavente Solís en la galería "Flat" de Barcelona».
Vida de Esplugas. núm. 442-443 (abril maig 1987) p. 11
(Arte)
«Josep Vilar, Aquarel·les i dibuixos al casal de cultura "Robert
Brillas"». Vida de Esplugas. núm. 445-446 (juliol agost
1987) p. 11 (Arte)
«"Calaix de sastre, I 1769-1771" Rafel d'Amat i Cortada,
Baró de Maldà». Vida de Esplugas. núm. 447 (setembre
1987) p. 15 (Llibres)
«"Antoni Coll i Cruells, el valor d'una tasca" de Miquel Lluís
Muntané». Vida de Esplugas. núm. 447 (setembre 1987)
p. 16 (Llibres)
«Angelina Alós Homenatjada a València». Vida de Esplugas.

núm. 448-449 (octubre novembre 1987) p. 9 (Arte)
«Exposició col·lectiva de pintures tapissos i dibuixos». Vida de
Esplugas. núm. 450 (desembre 1987) p. 12 (Arte)
«"De portes endins" de Miquel-Lluís Muntané, autor teatral».
Vida de Esplugas. núm. 451-452 (gener febrer 1988) p.
10 (Llibres)
«"Inici de les hores", poesies d'Isidre Martínez i Marzo». Vida
de Esplugas. núm. 451-452 (gener febrer 1988) p. 10
(Llibres)
«Enke-Birgit Machinek, tapissos i pintures». Vida de
Esplugas. núm. 454-455 (abril maig 1988) p. 17 (Arte)
«Dibuixos de Joan Bueno». Vida de Esplugas. núm. 456 (juny
1988) p. 13 (Arte)
«”Minuts de ràdio. Viure la festa cada dia”, de Josep Lluís
Socias i Bruguera». Vida de Esplugas. núm. 459
(setembre 1988) p. 15 (Llibres)
«Mostra de ceràmica de l'escola municipal al casal de cultura
"Robert Brillas"». Vida de Esplugas. núm. 460-461
(octubre novembre 1988) p. 12 (Arte)
«Joan Domingo Rubies al casal de cultura "Robert Brillas"».
Vida de Esplugas. núm. 462 (desmbre 1988) p. 19
(Arte)
«Rafael Sebastià al casal de cultura "Robert Brillas"». Vida de
Esplugas. núm. 463-464 (gener febrer 1989) p. 11 (Arte)
«Enke-Birgit Machinek, Antoni Lucia i Francesc Anglí a Can

Ginestar de Sant Just D'esvern». Vida de Esplugas. núm.
463-464 (gener febrer 1989) p. 16 (Arte)
«"Hojas del árbol de mi vida" de Andrés Martínez». Vida de
Esplugas. núm. 465 (març 1989) p. 13 (Llibres)
«"Les nits perfumades" de Manuel Juan i Arinyó, premí Sant
Joan de novel·la catalana 1988». Vida de Esplugas. núm.
469-470 (juliol agost 1989) p. 10 (Llibres)
«Exposició de pintura. Goretty a la casa de cultura de "la
Caixa"». Vida de Esplugas. núm. 474 (desembre 1989)
p. 16 (Arte)
«Segarra Codina, Josep Vilar, Blaya Burriel i Pere Canovas a
la casa de cultura de "la Caixa"». Vida de Esplugas. núm.
474 (desembre 1989) p. 17 (Arte)
«Tres films de Roderic Miró a la bilioteca popular "Pare
Miquel d'Esplugues"». Vida de Esplugas. núm. 474
(desembre 1989) p. 20
«Francesc Anglí i A.Lucia exposen a Barcelona». Vida de
Esplugas. núm. 475-476 (gener febrer 1990) p. 33 (Arte)
«"Poesies d'un nou despertar" de P. Sánchez-Villacoba Illa».
Vida de Esplugas. núm. 483 (setembre 1990) p. 23
(Llibres)
«Angelina Alós exposa a Ceràmiques Barcelona». Vida de
Esplugas. núm. 486 (desembre 1990) p. 21
«La festa de Santa Cecília». Vida de Esplugas. núm. 486
(desembre 1990) p. 21 (Música)

«Beatriz Colmenares, Carme Julià, Felisa Manero». Vida
d’Esplugues. núm. 489 (març 1991) p. 21 (Art)
«Un llibre que mancava a la nostra biblioteca. "La jardineria a
Catalunya, un repte pendent" de Samuel Tost». Vida
d’Esplugues. núm. 490 (abril 1991) p. 12 (Bilioteca
popular)
«Joan Domingo Rubies, acuarel·les i olis al casal de cultura
"Robert Brillas"». Vida d’Esplugues. núm. 490 (abril
1991) p. 13 (Art)
«Joan Domingo Rubies a la sala de Can Ginestar de Sant
Just». Vida d’Esplugues. núm. 496-497 (octubre
novembre 1991) p. 13 (Música)
«Sala de "la Caixa". David Granados i Niubó (del 9 al 19 de
novembre)». Vida d’Esplugues. núm. 498 (desembre
1991) p. 24 (Art)
«"Teoria i crítica del Noucentisme: Joaquim Folch i Torres" de
Mercé Vidal». Vida d’Esplugues. núm. 500 (febrer 1992)
p. 23 (Llibres)
«"El temps i els Conway" de Priestley». Vida d’Esplugues.
núm. 503 (maig 1992) p. 12 (Teatre)
«Mostra antològica de la ceramista Angelina Alós i Tormo al
casal de cultura "robert Brillas"». Vida d’Esplugues. núm.
508-509 (octubre novembre 1992) p. 16 (Art)
«Domingo Pastells, del 5 al 18 de novembre». Vida
d’Esplugues. núm. 510 (desembre 1992) p. 25 (Art)

«"Cançons pel silenci" nou disc de Joan Mas i Brillas». Vida
d’Esplugues. núm. 511-512 (gener febrer 1993) p. 20
«Carmina Burana, 18 de desembre de 1992». Vida
d’Esplugues. núm. 511-512 (gener febrer 1993) p. 20
«"100 reflexions d'un avi" de Bonaventura Porti i Rovira». Vida
d’Esplugues. núm. 513 (març 1993) p. 20 (Llibres)
«Montserrat Sastre, escultures. Del 23 de febrer al 15 de
març». Vida d’Esplugues. núm. 513 (març 1993) p. 21
(Art)
«"Benavente Solís" Biografia i obra. Francesc Galí». Vida
d’Esplugues. núm. 515 (maig 1993) p. 18 (Llibres)
«"Belle époque" diari de Lilianne, de Maria Rosa Buigas».
Vida d’Esplugues. núm. 515 (maig 1993) p. 18 (Llibres)
«"Els arquitectes Antoni i Ramón Puig Gairat". Noucentisme i
modernitat». Vida d’Esplugues. núm. 522 (desembre
1993) p. 10 (Crònica local)
«"L'altra dimensió" de Miquel-Lluís Muntané i Sicart». Vida
d’Esplugues. núm. 529-530 (juliol agost 1994) p. 17
(Llibres)
«"L'altra distància" de Miquel-Lluís Munyané». Vida
d’Esplugues. núm. 531 (setembre 1994) p. 19 (Llibres)
«Concert. Cant, piano i flauta de bec». Vida d’Esplugues.
núm. 535-536 (gener febrer 1995) p. 17 (Música)
«Sant Just Desvern, un llibre sobre les mines d'aigua». Vida
d’Esplugues. núm. 540 (juny 1995) p. 16 (Llibres)

«Josep Pons premià la imatge dels famosos». Vida
d’Esplugues. núm. 541-542 (juliol agost 1995) p. 8
(Crònica local)
«"Retocs a la in-consciència" de Bonaventura Portí i Rovira».
Vida d’Esplugues. núm. 546 (desembre 1995) p. 22
(Llibres)
«Hermínia Antolinos Gascons. Olis, aquarel·les, acrílics a Mon
art». Vida d’Esplugues. núm. 547-548 (gener febrer
1996) p. 17
«"Devarium" hechos, palabras, cosas de Uri Hager». Vida
d’Esplugues. núm. 547-548 (gener febrer 1996) p. 17
(Llibres)
«Llibre-guia del Parc de Collserola». Vida d’Esplugues. núm.
549 (març 1996) p. 17 (Llibres)
«"Entre la realitat i el somni" -imatges- de Joan Pastor». Vida
d’Esplugues. núm. 549 (març 1996) p. 17 (Llibres)
«L'endoll presenta "Flor de cactus" a l'Avenç». Vida
d’Esplugues. núm. 549 (març 1996) p. 18 (Teatre)
«Esteve Tarrés aquarel·les». Vida d’Esplugues. núm. 550
(abril 1996) p. 13 (Art)
«Aclariment a la representació de "Flor de cactus" a l'Avenç».
Vida d’Esplugues. núm. 550 (abril 1996) p. 14 (Teatre)
«"Exclosos... Per qué? Engrunes" Romà Fortuny - Bartomeu
Bennàssar
una
experiència
integradora». Vida
d’Esplugues. núm. 550 (abril 1996) p. 17 (Llibres)

«Carme Vilar, aquarel·les». Vida d’Esplugues. núm. 551
(maig 1996) p. 16 (Art)
«"L'exposició d'art cubista de les Galeries Dalmau" de Mercé
Vidal». Vida d’Esplugues. núm. 552 (juny 1996) p. 15
(Llibres)
«"Santa Maria, pa cada dia" de Josep Maria Ballarin». Vida
d’Esplugues. núm. 552 (juny 1996) p. 15 (Llibres)
«El 15è premi Sant Joan de novel·la "Seduccions a
Marraqueix"». Vida d’Esplugues. núm. 558 (desembre
1996) p. 21 (Llibres)
«"El foc i la frontera" de Miquel-Lluía Muntané». Vida
d’Esplugues. núm. 565-566 (juliol agost 1997) p. 8
(Llibres)
«Francesc Anglí, olis». Vida d’Esplugues. núm. 567
(setembre 1997) p. 22 (Art)
«Carlo R. Flore». Vida d’Esplugues. núm. 570 (desembre
1997) p. 25 (Art)
«"Millor actriu secundària" novel·la de Miquel-Lluís Muntané i
Sicart». Vida d’Esplugues. núm. 577-578 (juliol agost
1998) p. 16 (Llibres)
«"Un espluguenc de la lleva del 41 (biberó) a la guerra civil
espanyola». Vida d’Esplugues. núm. 577-578 (juliol
agost 1998) p. 16 (Llibres)
«La projecció de l'escultora Núria Tortras i Planas i de les
seves obres». Vida d’Esplugues. núm. 587 (maig 1999)

p. 17 (Art)
«Francisco Benavente Solís i Xavier Noguera exposen les
seves obres a Ahrensburg». Vida d’Esplugues. núm. 591
(setembre 1999) p. 21 (Art)
«"Que no se pare la vida"». Vida d’Esplugues. núm. 594
(desembre 1999) p. 63 (Llibres)
«"Cançons i altres paraules" de Joan Mas i Brillas». Vida
d’Esplugues. núm. 595 (gener febrer 2000) p. 19
(Llibres)
«"Imatges dels grups escolars de Sant Just Desvern" Segle
XX». Vida d’Esplugues. núm. 600 (juliol agost 2000) p.
11 (Miscel·lània cultural)
«"Picarol" contes, faules i llegendes». Vida d’Esplugues. núm.
601 (setembre 2000) p. 14 (Miscel·lània cultural. Llibres)
«"Fachada del nacimiento de la Sagrada Familia" de Natalia
Hernández de Avilés». Vida d’Esplugues. núm. 601
(setembre 2000) p. 14 (Miscel·lània cultural. Llibres)
«Testimonis de la fe amb el martiri al segle XX a l'Església».
Vida d’Esplugues. núm. 601 (setembre 2000) p. 15
(Esplugues creient)
«"Història d'un somni" de Miquel-Lluís Muntané». Vida
d’Esplugues. núm. 602 (octubre 2000) p. 11
(Miscel·lània cultural. Llibres)
«Una sessió de cinema amateur a càrrec del cineasta Rodrigo
Miró i Miró». Vida d’Esplugues. núm. 604 (desembre

2000) p. 14 (Miscel·lània cultural)
«"Una vida sense estrés"». Vida d’Esplugues. núm. 607 (abril
maig 2001) p. 8 (Miscel·lània cultural)
«"Petiteses" poemes de M. Roser Alguer». Vida d’Esplugues.
núm. 608 (juny juliol 2001) p. 18 (Miscel·lània cultural.
Llibres)
«"Camí de records" de Roser Brillas Canut». Vida
d’Esplugues. núm. 608 (juny juliol 2001) p. 18
(Miscel·lània cultural. Llibres)
«"Barrejo la meva història amb Sant Just" de Pere Brull
Àngela». Vida d’Esplugues. núm. 608 (juny juliol 2001)
p. 18 (Miscel·lània cultural. Llibres)
«"Un farmacèutic d'Ager en la guerra dels Carlins", nou llibre
d'Eduard Gonzàlez i Montardit». Vida d’Esplugues. núm.
626-627 (juliol setembre 2003) p. 25 (miscel·lània
cultural)
«Pintures de Wistremundo Artero al casal de cultura: memòria
d'Esplugues». Vida d’Esplugues. núm. 626-627 (juliol
setembre 2003) p. 28 (miscel·lània cultural)

Llibres i fullets
Artistes espluguins
Quatre medalles d’or: Angelina Alós i Tormo, Xavier
Corberó i Olivilla; Eulàlia Fàbregas i Jacas, Pere

Mañé i Baleta / per Pasqual Juan i Lloret. Esplugues de
Llobregat: l’Ajuntament, 1985. 19 p. : il.; 29 cm.
(Documents / Ajuntament d’Esplugues de Llobregat; 1)
Diví, Oriol Maria – Exposicions
Ex-libris d’Oriol M. Diví i Coll / textos de Pasqual Juan i
Francesc Orenes. [Esplugues de Llobregat]: Fundació
Josep Català i Soler, D.L. 1997. 22p. : il.; 21 cm.
Esplugues de Llobregat – Història – S. XX
Tornant a mirar : Esplugues des del 1900 / Pasqual Juan i
Lloret. Esplugues de Llobregat: l’Ajuntament, 1990. 202
p.; 28 cm. ISBN 84-505-9336-0
Miquel, d’Esplugues - Biografia
Apunts sobre la figura del Pare Miquel d’Esplugues / per
Pasqual Juan Lloret. Esplugues de Llobregat :
l’Ajuntament, 1987. 18 p. : il.; 28 cm. (Documents /
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat; 2)
Tres Tombs – Contes infantils
En Mateu i la Marta descobreixen els Tres Tombs text:
Pasqual Juan i Lloret; il·lustracions: Pilarin Bayés.
[Esplugues de Llobregat]: l’Ajuntament, 2004. 24 p. : il.
col.; 19 cm. ISBN 84-609-2959-0
Urbanisme – Esplugues de Llobregat
Una visió d’Esplugues / 168 dibuixos de Joan Bueno i
Casdesús; amb comentaris de Pasqual Juan i Lloret.
Esplugues de Llobregat: Comissió de Cultura de

l’Ajuntament, D.L. 1978. 207 p. : il.; 31 cm. ISBN 84500-2509-5

Sobre Pasqual Juan i Lloret
«Con Pascual Juan Lloret» [entrevista]. Vida de Esplugas.
núm. 86 (febrer 1957) p. 3
«L'infatigable Pasqual Juan i Lloret» / Joan Torras. Vida
d’Esplugues. núm. 612 (març abril 2002) p. 17
(Esplugues i personatges)
«Digui 33» [entrevista]. Vida d’Esplugues. núm. 635-636
(abril juliol 2004) p. 23
«In memoriam». Vida d’Esplugues. núm. 640 (agost setembre
2005) p. 3 (Editorial)
«A la memòria de Pasqual Juan i Lloret». Quaderns de
cultura. núm. 2 (maig-juliol 2005) [últ. pàg. ]
«Adéu a un amic». En: Vida d'Esplugues. núm 639 (juny juliol
2005) separata
«Biografia d'en Pasqual Juan i Lloret». Vida d’Esplugues.
núm. 640 (agost setembre 2005) p. 4 (Recordant)
«La vivència del fills» / Xavier, M. Antònia, N. Àngels,
Margarida, Anna M. i Rosa M. Vida d’Esplugues. núm.
640 (agost setembre 2005) p. 5 (Recordant)
«Recordança d'un amic» / Ricard Culebras. Vida
d’Esplugues. núm. 640 (agost setembre 2005) p. 7
(Recordant)

«Pasqual Juan, un puntal cultural d'Esplugues» / Oriol M. Diví.
Vida d’Esplugues. núm. 640 (agost setembre 2005) p. 8
(Recordant)
«Recuerdo de un gran amigo» / Natalia Hernández de Avilés.
Vida d’Esplugues. núm. 640 (agost setembre 2005) p. 8
(Recordant)
«Mantenir una estreta i constant col·laboració amb la parróquia
de Sant Mateu» / Romà Fortuny. Vida d’Esplugues. núm.
640 (agost setembre 2005) p. 9 (Recordant)
«Un record de ses illes» / Mn. Joan Melià. Vida d’Esplugues.
núm. 640 (agost setembre 2005) p. 10 (Recordant)
«I a tu, qui t'escriurà el vers?» / Maria Rosa Vergés. Vida
d’Esplugues. núm. 640 (agost setembre 2005) p. 11
(Recordant)
«Se n'ha anat un home bo» / M. Roser Alguer. Vida
d’Esplugues. núm. 640 (agost setembre 2005) p. 11
(Recordant)
«Tres tombs: festa, tradició i cultura» / Josep Maria Terol.
Vida d’Esplugues. núm. 640 (agost setembre 2005) p. 12
(Recordant)
«Un mestre en temps dificils» / Joan M. Puiggròs i Modolell.
Vida d’Esplugues. núm. 640 (agost setembre 2005) p. 13
(Recordant)
«Escriptor, poeta i cronista de la ciutat» / Cercle Cultural Pare
Miquel d’Esplugues. Vida d’Esplugues. núm. 640 (agost

setembre 2005) p. 14 (Recordant)
«A Pasqual Juan i Lloret» Josep M. J.L. Giménez Ramos.
Vida d’Esplugues. núm. 640 (agost setembre 2005) p. 14
(Recordant)
«Un carrer per a en Pasqual» / Joan Torras i Ferret. Vida
d’Esplugues. núm. 640 (agost setembre 2005) p. 15
(Recordant)
«Mor als 87 anys Pasqual Juan i Lloret, escriptor i cronista
local». El Pont d’Esplugues. núm. 140 (setembre 2005)
p. 33 (Vida ciutadana)
«Els Jocs Florals [dedicats a Pasqual Joan i Lloret] registren un
rècord de participació». El Pont d’Esplugues. núm. 154
(abril 2007) p. 49 (Vida ciutadana)

Comissió Organitzadora
Entitats i institucions convocants
Agrupació Pro-Arts Musicals d'Esplugues (APAME)
Amics de la Música de Santa Magdalena
Biblioteca Central Pare Miquel d'Esplugues
Esplugues Televisió (ETV)
Entitats i institucions col·laboradores
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
American School of Barcelona (Esplugues)
Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues (AMPEL)
Asociación Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE)
Associació d'Amics Camino de Santiago
Associació de dones de la Plana
Balkiber, Associació Cultural
Biblioteca la Bòbila
Centro Aragonés de Esplugues
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Cercle Cultural i Artístic Pare Miquel d'Esplugues (CCA)
Coordinadora de Grups Musicals d'Esplugues (GLAÇ)
Crònica de la Vida d'Esplugues

Diputació de Barcelona. Servei de Biblioteques
Esbart Dansaire Vila d'Esplugues
Escola Municipal de Música
Escola Oficial d'Idiomes d'Esplugues
EsplugaViva
Fundació Josep Català Soler
Grup d'Estudis d'Esplugues
Museu Can Tinturé
Parròquia de Santa Magdalena
Secció Sardanista de l'Avenç
Servei Local de Català (Consorci de Normalització
Lingüística
Societat Coral Centenària La Coloma
Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues

La digitalització d'aquesta obra,
el primer llibre en
format epub publicat per la
Biblioteca Central Pare Miquel d'Esplugues,
d'Esplugues de Llobregat, respon a la voluntat
de difondre entre les generacions actuals i
de preservar per a les generacions futures
el llegat cultural i bibliogràfic
relacionat amb la ciutat
d'Esplugues i amb els seus
ciutadans i ciutadanes.

{1} Transcripció del parlament de l’escriptor i poeta MiquelLluís Muntané com a presentació del IV Jocs Florals d’Esplugues
en homenatge a Pasqual Juan, que tingué lloc el dia 19 d’abril de
2007 al Casal Robert Brillas.

