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L'obra catalana en vers de Bartrina
veu de nou la llum 130 més tard
L'edició de ?«Cor infinit» i altres poemes» ha anat a cura de la doctora Rosa
Cabré

&lsquo;«Cor infinit» i altres poemes', a cura de Rosa Cabré i amb el pròleg de Joaquim Molas. Foto: FPR

La Fundació Privada Reddis, fidel als seus principis de promoure i col·laborar en la realització
d'accions i manifestacions de caràcter cultural, va acollir amb interès i satisfacció la iniciativa de
l'expatró i secretari Josep Maria Sugranyes de donar suport al projecte d'editar l'obra catalana en
vers de Joaquim M. Bartrina, després de més de 130 anys de la seva primera recopilació, i fer-la
assequible a les generacions actuals.

	Aquesta edició dels poemes catalans de Joaquim M. Bartrina, que porta per títol  «Cor infinit» i
altres poemes, neix de la valoració que el professor Joaquim Molas ha fet sempre de l'obra del
poeta reusenc i en especial dels poemes amorosos en català, «Epístola» i «Davant de
Portvendres», i en conseqüència, de l'obstinació de fer realitat un recull inèdit com a llibre: el recull 
Pobreta.
 
L'edició dels textos ha anat a cura de Rosa Cabré, doctora en Filologia Catalana i professora
titular de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona des del 1986, i està prologat pel mateix
doctor Joaquim Molas. Ha estat publicat per l'editorial Punctum i GELIV, i ha comptat amb el
suport de la Fundació Privada Reddis.

La presentació del llibre  «Cor infinit» i altres poemes tindrà lloc al seu de la Fundació Privada
Reddis, a Reus, aquests divendres, 25 de gener, a les 19 hores. En l'acte hi intervindran Valero
Camps, president de la Fundació Privada Reddis, i els doctors Josep M. Domingo, Joaquim Molas
i Rosa Cabré. Acabada la presentació Dolors Juanpere llegirà una mstra dels poemes més
representatius d'aquesta edició.

Pàgina 1 de 2

http://www.naciodigital.cat/delcamp/noticia/25641/obra/catalana/vers/bartrina/veu/nou/llum/130/tard



 
 El Dr. Joaquim Molas i Batllori
 
Joaquim Molas i Batllori és doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, i
catedràtic de Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la
Universitat de Barcelona. La importància de la seva labor és reconeguda amb els principals premis
i honors de la cultura catalana. Ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (1998), la
Creu de Sant Jordi (1999), la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic (2000), la Medalla del Mèrit
Cultural de l'Ajuntament de Barcelona (2002) i la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya
(2003). L'any 2006 va ser nomenat doctor  honoris causa per la Universitat de Lleida. És membre
numerari de l'Institut d'Estudis Catalans i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana.
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