DIARI AVUI: 40 ARTICLES EN „WORD‟ format FITXA
(del 2000 al 2008)
2000
19-II:
16-VII:
3- IX:
23-IX:
25-IX:
25-IX:
30-IX:
09-XII:
10-XII:
28-XII:

“La Institució de la Lletres Catalanes, amb plom a les ales?”
„Una mala notícia‟ [Diàleg]
“Memòria viva de Guillem Viladot”
“Una carta des de l‟exili” Batista Roca i el PEN
“Joan Colomines i la llengua”
“A l‟ombra de l‟altre mar” Antologia russa.
“L‟Andorra de les lletres”
“Enquesta IEC”
“Motarrot Espunyes. A Josep Espunyes
“La literatura de cap de mil·lenni”
“Les dones i la història”

2001
02-I:

“La constància de fons dels gestos decisius: una lliçó del
temps” „Les àvies i la història‟ [Diàleg]
12-II: “La Solidaritat. Ètica i estètica”
18-II: “Egito Gonçalves”
24-II: “Ovidi: modernitat i pervivença”
27-II: “Lleida des de fora”
03-II: “Per un Frankfort català”
03-II: “Sant Tornem-hi amb la Literatura”
04-II: “L‟estiu no fa vacances” Maur M. Boix
08-II: “Actualitat de la literatura andorrana” „L‟Andorra de les lletres‟
[Suplement Cultura]
12-II: “Memòria d‟Egito Gonçalves” [Diàleg]
25-II: “Entre la suavitat i el tremp: una escriptora per dret propi”
„Clementina em dic, Clementina em deia‟ [Diàleg]
03-V: “Actualitat del poeta Publi Ovidi Nasó” „Ovidi o la modernitat
dels clàssics‟ [Suplement Cultura]
06-V: “Sobre negres i llibres, escriptors i literatura (Impostura
i Literatura)”
17-VI: “Totterreny: Josep Vallverdú”
03-VII: “L‟intercanvi cultural entre els dos països es manté fins avui”
„Catalunya-Hongria: una relació mil·lenària‟ [Diàleg]
11-VII: “Un duel d‟alt nivell: Coromines i Riquer/ Guillem de Cervera
i Cerverí de Girona”
15-VII: “Lletra amistosa de batalla sota l‟advocació de Sant Magí”
31-VII: “ Les aventures d‟Oliver Twist de Charles Dickens”
31-VII: “Nikos Kazantzakis, Alexis Zorbas”
08-X: “Jaume Ferran en tres temps: J.F. Memòries de Ponent
08-XII: “Lletres del 2001: present i futur”
10-XII: “Jacoponi”
28-XII: “Verdaguer i Maragall. Joc de miralls.” [llibre / Diputació]

2002
17-I:

“La coincidència amb l‟aniversari de Gaudí ha perjudicat el
gran poeta” „Sí, senyor, pobre mossèn Cinto‟ [Diàleg]
09-II: Història del Centre Català del PEN [1922-1997]”
14-II: “Un vigor excepcional” J. Verdaguer, En defensa pròpia
[Suplement Cultura]
30-III: “La crisi de „SOLC‟”
01-IV: “Història gràfica de la Segarra: la Segarra canviant”
06-IV: “El poeta i Nova York” (1)
23-IV: “Les ciutats de Verdaguer” Nova York. [Suplements]
23-IV: “Com i per què llegir Sant Francesc” [Suplements]
24-IV: “Les ciutats de Verdaguer” Nova York. [esp. Sant Jordi]
24-IV: “Com i per què llegir Sant Francesc” [Sant Jordi]
16-V: “Història gràfica de la Segarra” „La Segarra 1888-1975: un
segle en fotos‟ [Suplement Cultura]
21-V : “Tu Marcellus eris”
27-V : “Cantar, trair, triar (editar la globalització)”
9-VI: “Demà, cent anys de la mort del poeta” „Un segle de debat
biogràfic‟ [Cultura i Espectacles]
13-VII: “Del Dietari de Jacint Verdaguer”
18-VII: “ Calendari dels vells oficis de Miquel Pont”
13-IX: “Catalunya-Hongria: 100 anys d‟Història”
14-IX: “A propòsit de Pàtria. Som una nació.”
24-IX: “Una imatge més moderna i compromesa d‟aquest escriptor
excepcional” „A propòsit de Pàtria de J. Verdaguer‟ [Diàleg]
19-X: “Verdaguer a la Vall Fosca”
24-X: “Reedicions de l‟Any Verdaguer” Pàtries, debat i problemes
d‟edició‟ [Suplement Cultura]
27-X: “Els Jocs Florals de 1902: per una bandera”
21 XI: “Polèmica sobre Jacint Verdaguer” „Elogi als verdaguerians
ofesos‟ [Suplement Cultura]
30-XI: “Aprendre història ara que l‟espanyolisme torna a voleiar per
una bandera” [Diàleg]
2003
23- I :
03-IV:
06-IV:
06-IV:
27-IV:
03-IX:
06-IX:
07-IX:
13-IX:
26-IX:

“SAM”
“En la mort d‟un escriptor apassionat” „Amb ell va arribar
l‟escàndol‟ (En la mort de T. Moix) [Cultura i Espectacles]
“Notícia de Carme Riera”
“De passeig per la historia”
“Woolficidi”
“Edicions de l‟Any Verdaguer”
“Sant Francesc (1895) de Jacint Verdaguer: cent anys
d‟un poema.”
“Montserrat, llegenda i poesia”
“Dona de pres de Teresa Pàmies”
“Josep Pedreira, pare de l‟”Ossa Menor”” [Diàleg]

26-IX: “En la mort de Josep Pedreira” [Diàleg]
09-X: “Recull de les publicacions més interessants sobre el poeta”
„Les edicions de l‟‟Any Verdaguer‟‟ [Suplement Cultura]
09-XII: “Literatura del 2003: ofici d‟editor
14-XII: “Miquel Martí i Pol, Llibre d’absències.”
2004
15-I:

“Trajectòria d‟una editorial històrica. 1928-2003, els 75 anys
d‟edicions Proa” [Suplement Cultura]
15-II: “1854-2004: 150 anys de l‟Escola Vedruna a Bellpuig”
28-III: “40 anys de Literatura catalana, II”
03-IV: “Discurs sobre Valeri Serra”
28-V: “Quim Monzó: l‟esperança blanca”
01-VII: “George Sand, dos-cents anys.” „Sobre l‟escriptora francesa
més destacada del s. XIX‟ [Suplement Cultura]
30-IX: Llegir història: “Va de borbons” [Suplement de Cultura]
07-X:
Llegir història: “Any 1010, l‟expedició a Còrdova: sobre
L’any dels francs d‟Albert Villaró i Història militar de Catalunya
(dels ibers als carolingis) de F. Xavier Hernández [Suplement
Cultura]
28-X:
Llegir història: “Tocata i fuga de la Ben Plantada d‟Eugeni
d‟Ors” [Suplement Cultura]
25-XI: Llegir assaig: L’os de Couvier de Valentí Puig. [Sup. Cultura]
06-XII: “La Literatura del 2004”
09-XII: Llegir història: Memòria dels Pirineus de J. Creus „Deu
testimonis del món que s‟acosta‟ [Suplement Cultura]
2005
20-I:

Llegir història: “Hug Roger III, el darrer comte” [Suplement
Cultura]
05-III: “Collserola”
05-III: “Víctor Català i Narcís Oller”
13-III: “La trampa de la cultura, la por a la literatura.”
20-III: “Per què ens fas por Literatura?” [Diàleg]
12-V: “Josep M Espinàs, Josep Piera, Xavier Moret: el tercet viatger”
„Sobre els últims llibres de viatge de narrativa catalana‟
[Suplement Cultura]
28-V: “„No badi, cregui‟m, això dura poc. La mort en els contes de
Jesús Moncada.”
14-VI: “Jesús Moncada: creador del mite de Mequinensa” [Cultura i
espectacles]
23-VIII: “Eines i feines” .Miquel Pont.”
04-IX: “Màrius Sampere, esgarrapar el poema”
28-X: “Els intocables: sobre traïcions i tries. J.F. Mira, La Divina
Comèdia [ Suplement Cultura]
03-IX: “Aneto 2005”

09-X:

“Santiago Rusiñol: Espurnes de guerra: la guerra de Rusiñol”
[Suplement Cultura]
26-XII: “ „206 duros pels pobrets d‟Andalusia‟, sobre Caritat.”
2006
9-X: “Jordi Herralde: la passió i l‟ofici d‟editor” [Suplement Cultura]
17-XI: “L‟actitud moral” (Jordi Sarsanedas) [Cultura i espectacles]
2008
6-III: “Tres mirades: 80 anys de la col·lecció 'A Tot Vent' “
[Suplement de Cultura]

