
 
 
 
 
 
 
      
   
  
           
   
 
 
 
 
 

Organitza:       Col·labora: 

 

L’assistència a la jornada és gratuïta però cal inscriure-s’hi prèviament. Informació i 

inscripcions: cultura@vilafranca.org - Telèfon 93 890 04 59. 

Els inscrits rebran com a obsequi un exemplar del llibre Antologia poètica d’Antoni Massanell 

i Esclassans editada per l’IEP i l’Ajuntament de Vilafranca l’any 1994 amb il·lustracions de 

Fèlix Plantalech (fins acabar existències). 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

9:00h Benvinguda i presentació a càrrec del Sr. Raimon Gusi Amigó, Regidor de Cultura de 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  

9:30h Antoni Massanell, una trajectòria a càrrec del professor Joan Solé Bordes. 

10:00h Ton Massanell i El 3 de vuit, les pàgines compartides amb el mestre i l'amic a 

càrrec del director del setmanari El 3 de vuit Ricard Rafecas Ruíz. 

11:00h Debat i refrigeri. 

11:30h  Ton Massanell i la consciència de la poesia a càrrec de l’escriptor Jordi Llavina i 

Murgades. 

12:00h  Antoni Massanell i Esclassans. Un "solitari" de Catalunya. Notes sobre la seva 

obra històrica a càrrec de l’ historiador Jordi Vidal Pla. 

12:30h Quaderns de Poesia (Vilafranca del Penedès, 1950-1952). El compromís dels 

poetes penedesencs amb la cultura catalana a càrrec dels professors del 

Departament de Filologia Catalana de la UAB Daniel Casals Martorell i Mar Massanell 

Messalles. 

13:00h  Cloenda de la Jornada a càrrec del M.H.Sr. Jordi Pujol i Soley, expresident de la 

Generalitat de Catalunya. 

13.30h  Recital poètic a càrrec del cantautor Paton Soler i copa de cava per als assistents. 

 

Per cinquè any consecutiu la Regidoria  de Cultura de l’Ajuntament de 

Vilafranca organitza una jornada d’estudi i homenatge a una personalitat 

vilafranquina del món del pensament i de les lletres. Enguany, coincidint amb 

la reedició de la seva obra poètica, el cicle Paraules al Claustre ens aproparà 

la figura humana i l’obra d’Antoni Massanell i Esclassans (Vilafranca del 

Penedès, 1924-1993). La Jornada inclou cinc ponències que tractaran la 

vàlua intel·lectual i personal del Ton Massanell, una persona entranyable, 

posseïdora d’una humanitat exemplar i d’una sensibilitat exquisida, que va 

abastar durant la seva trajectòria els àmbits de la poesia, la història i els 

estudis de temàtica penedesenca. De tots aquests àmbits la Jornada Antoni 

Massanell i Esclassans: la  humanitat i la sensibilitat n’oferirà un bella i 

acurada aproximació. 

Jornada Antoni Massanell i Esclassans 

La humanitat i la sensibilitat 
    Dissabte 17 de maig de 2014 

 

Paraules al Claustre i + 

 

Vilafranca del Penedès 

Claustre de Sant Francesc (C. Sant Pere, 3) 

 


