
 

Contacte premsa:  Chordà Comunicació
 
| neus@neuschorda.com | mòbil 630043672 

 

 
 
 
L’Associació Gabriel Ferrater neix amb la voluntat de ser una plataforma que ajudi a 

promocionar la figura i l’obra de Gabriel Ferrater, a mantenir viva la seva memòria, la seva 

poesia i tots els seus treballs en el camp de la lingüística i de l’art. 

 

Gabriel  Ferrater és un dels poetes més influents de la literatura catalana. Un dels poetes 

europeus més importants de la segona meitat del segle XX  És un intel·lectual brillant i singular, 

un geni d’aquells que només apareixen rarament i que fan brillar les nostres lletres, però si 

exceptuem els àmbits purament literaris, és un personatge poc conegut i gairebé gens 

reconegut. L’Associació Gabriel Ferrater vol capgirar aquesta situació. 

 

La poesia de Gabriel Ferrater constitueix un referent ineludible de la nostra cultura. Ha influït 

tant els poetes realistes posteriors, agrupats sota la denominació de poesia de l’experiència, 

com també els més avantguardistes. Ferrater mostra una gran exhibició d’estil i una enorme 

riquesa lingüística. Era capaç de crear poemes d’una perfecció absoluta, amb la dosi exacta 

d’emoció. Però sembla que això no es tradueix en una difusió ni en una promoció com cal de la 

seva obra.  

 

L’Associació Gabriel Ferrater té un referent en la Comissió Ciutadana Gabriel Ferrater que 

es va crear, ara fa 17 anys quan es van ajuntar un grup d’amics (Ramon Barnils, Pep Codó, 

Paco Soler, Carmen Rojo, etc.), que havien conegut personalment a Gabriel Ferrater. En 

aquell moment el principal objectiu de la Comissió Ciutadana era la creació del Premi Gabriel 

Ferrater. 

 

L’Associació Gabriel Ferrater ha volgut agafar el relleu d’aquell grup d’amics i donar-li una 

nova empenta, creant una associació legalitzada, amb uns objectius més amplis, amb més 

implantació al país, establint col·laboracions amb altres entitats, administracions i sobretot amb 

el món més actiu de la poesia i de l’educació. 

 

L’Associació Gabriel Ferrater es crea a Sant Cugat per la vinculació de Gabriel Ferretar 

amb aquesta ciutat. Gabriel Ferrater es va instal·lar a viure a sant Cugat la tardor de l'any 

1965 amb la seva dona Jill Jarel i aquí va ser on va escriure molts dels magnífics articles sobre 

lingüística. El 1969 comença a donar classes a l’acabada de crear Universitat Autònoma de 

Barcelona acabada de crear, quan aquesta encara no tenia el magnífic edifici actual a 

Bellaterra, sinó que les classes es feien a Sant Cugat, al claustre del monestir i a la casa de 

Cultura. Gabriel Ferrater va ser un professor molt especial; ja s’havia format tot un mite al seu 

voltant, les seves classes eren trencadores amb aportacions absolutament noves. Aquell 

professor genial i esbojarrat els tenia a tots i totes embadalits. Quan acabava els horaris de 

classes aquestes continuaven al bar El Meson fins a altes hores de la matinada. 
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Gabriel Ferrater va convertir el bar del Meson en un centre de tertúlies, trobades, i discussions 

intel·lectuals; i per consegüent va convertir Sant Cugat en un focus literari de primer ordre. Pel 

Meson passaren Maria Aurèlia Campmany, Guillermina Mota, Anna Bofill, Esther Tusquets, la 

família Valverde, Victòria Camps, Joan de Sagarra. Tots al voltant de Gabriel Ferrater. El 

Meson de Sant Cugat es va convertir en un lloc mític per a la cultura més trencadora, més 

moderna.  

 

Gabriel Ferrater es va suïcidar a Sant Cugat, el 27 d'abril de 1972 i les seves restes estan 

enterrades al cementiri de la ciutat. 

 

Els objectius de l’Associació Gabriel Ferrater 

 

 Fomentar els estudis sobre la vida i l’obra del poeta, però també la del seu germà Joan 

Ferraté, i vetllar, dins del possible, perquè el seu llegat es conservi en condicions 

òptimes. 

 

 Vetllar tant per l'edició de la seva obra publicada, exhaurida, descatalogada o inèdita 

com pels treballs i estudis sobre la seva obra. 

 

 Incentivar l’escriptura de la poesia entre la gent jove i organitzar activitats per fomentar 

la lectura de la poesia. 

 

 Vetllar per la bona marxa del Premi de Poesia Gabriel Ferrater. Donar-li la màxima 

visibilitat i vetllar per la bona edició, difusió i venda de l’obra premiada. 

 

 Crear una Exposició Permanent sobre la vida i l’obra de Ferrater. 

 

 Col·laborar en el Premi Gabriel Ferrater de Secundària a Sant Cugat, incentivant-lo i 

promocionant-lo. Una primera acció de l’Associació Gabriel Ferrater ha estat 

aconseguir que es publiquin els poemes guanyadors (fins ara no es publicaven). 

També volem que l’àmbit geogràfic d’aquest Premi, arribi en un termini breu a tot el 

País.  

 

 Demanar, a les institucions que correspongui, que l’any 2022 es declari Any Gabriel 

Ferrater. Amb aquest motiu incentivaríem l’edició d’un llibre de poemes dedicats a la 

memòria de Gabriel Ferrater.  

 

 Declarar el dia 27 d’abril del 2022, Dia Gabriel Ferrater a totes les escoles del país. 

S’organitzaran un seguit d’activitats relacionades amb la poesia i en la figura i obra de 

Gabriel Ferrater.  
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 La publicació d’una biografia en català de Gabriel Ferrater. Per aquesta publicació se 

cercarà la complicitat d’una editorial compromesa amb la poesia i el país, i també, clar, 

el suport institucional.  

 

 Sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Cugat que nomeni Gabriel Ferrater fill predilecte de 

la ciutat i dignifiqui el monument erigit a Sant Cugat en la seva memòria.  

 

 Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que l’hi atorgui la Creu de Sant Jordi a títol 

pòstum.  

 

 I finalment, un dels reptes més importants, aconseguir que s’editi l’obra completa de 

Gabriel Ferrater. 

 

 

En l’actualitat l’Associació Gabriel Ferrater ja s'ha fet càrrec d'algunes iniciatives que 

s'organitzaven a Sant Cugat com un Grup de Lectura de poesia que es reuneix els primers 

dimecres de cada mes al Meson de Sant Cugat; unes trobades amb poetes contemporanis, els 

tercers dimarts de mes, al Cafè Auditori de Sant Cugat, així com presentacions de llibres de 

poesia, etc. En aquestes activitats hi han col·laborat fins ara alguns dels noms més coneguts 

de la poesia actual: Màrius Sampere, el recordat i estimat Francesc Garriga, Lluís Calvo, 

Eduard Sanahuja, Enric Casasses, Vicenç Llorca, M. Antònia Massenet, Dolors Miquel, Antònia 

Vicens i una llarga llista. 

 

. 

 

 

 

Sant Cugat, 11 de gener de 2018 

 

 

 

 

 


