
Abril a 

l’Alliance 

Française 

 

Un mes per 

(re)descobrir 

llibres 

Abril: del llatí aprilis, format a partir d'Apru, nom etrusc de la deessa 

grega Afrodita.  

També es creu que evoca la paraula "obrir" en llatí, ja que s'obren més 

els dies, duren més. 

Seguirem collint roses i obrint llibres! 

 

 

La filosofia de Jean-Jacques Rousseau – Urbanoporosi: debats i accions  – Els orígens de 
Convergència de Catalunya – Papers de Versalia – La casa de la llum – Parcours artistique 
insolite en France – Homenatge a Rémi Ochlik 

Convidats de l’Alliance Française aquest mes :  
 

Oriol Farrés – del 12 d’abril  al 10 de maig 

Antonio Santamaría i Joan Marcet – 17 d’abril 

Guénola Moreau  – 18 d’abril 

Pilar Abad, Toni Clapés i Montse Vellvehí –20 d’abril 

Josep Gerona  – 27 d’abril 
 
 

Més informació: mailto:infocultura@afsabadell.org 

Programació abril 2012 

Desprès de la inauguració de 
l’exposició urbanoporosi, i del 
primer debat del dilluns 26 de 
març, continuem preguntant-
nos "Què passa quan una ciutat 
com Sabadell comença a 
esquerdar-se?” 
 
 
Si us heu perdut 
algun episodi previ: 
http://sabadall.wor-
dpress.com/premsa/ 
 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Afrodita
mailto:infocultura@afsabadell.org
http://sabadall.wordpress.com/premsa/
http://sabadall.wordpress.com/premsa/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Reflexions 
ALLIANCE FRANÇAISE 

 
ABRIL 

2012 

Sabadell, ciutat d’esquerdes 
A part dels debats i les xerrades, realització d’un breu 
recorregut urbà amb partida des de l’Alliance Française 
de Sabadell, amb l’equip de (Sa)badall. 

dissabte 21, 10h 

Habitar la ciutat-badall 
Moderador : Josep Mercadé. Hi participen : Ajuntament 
de Sabadell – Caritas, Carmen Trilla - Cambra de la 
propietat immobiliària – PAH, Pau Llonch 

La voluntat d’aquest debat és presentar el posicionament 
de les quatre institucions/organitzacions convidades en 
relació a la situació del parc d’habitatges en el context de 
crisi actual. L’elevat percentatge d’habitatges buits, 
abandonats o a mig construir comporta problemes molt 
diversos que afecten de forma diferent a les parts 
implicades (ciutadans, propietaris, administració 
municipal, promotors immobiliaris, …). Es tractarà 
d’escoltar i estimular el debat entre els diversos punts de 
vista amb l’objectiu de posar sobre la taula estratègies per 
garantir el dret a l’habitatge (i a una ciutat sostenible i de 
qualitat), en un context que requereix una estreta 
col·laboració de totes les parts i una tasca de mediació i 
planificació significativa per part de l’administració.  

 

Dimecres 25, 19h 
 
 

Presentació del nou llibre d’Antonio Santamaría 
amb la presència de Joan Marcet 
 
Els orígens de Convergència Democràtica de Catalunya. La reconstrucció 
del catalanisme conservador (1939-1980) intenta resseguir els trets 
fonamentals del complex procés de recomposició del catalanisme 
conservador després de la desfeta de la Guerra Civil, quan semblava 
que el nacionalisme català restaria definitivament anorreat. 
 
Antonio Santamaría (Melilla, 1959) resideix a Sabadell 
des del 1966. Redactor de Diari de Sabadell, ha col·laborat a 
diverses revistes culturals com El Viejo Topo, Cuadernos de 
Alzate, Transeuropéennes o Temas para el Debate. També ha 
publicat diversos llibres sobre qüestions relatives als 
nacionalismes i les identitats com Fòrum Babel, el 
nacionalisme i les llengües a Catalunya (1999), Los 
nacionalismos, de los orígenes a la globalización (2001) o 
Francisco Pi y Margall. Federalismo y república (2006). 
 
Joan Marcet és director del Institut de Ciències Polítiques i 
Socials (ICPS) adscrit a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, Professor Titular de Dret Constitucional en la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  
Diputat al Congrés dels Diputats entre 1982 i 2004. Vicepresident del Congrés 
dels Diputats en les legislatures 1989-1993 y 1996-2000. Portaveu del Grup 
Parlamentari Socialista en diferents Comissions del Congrés (Constitucional 
(1986-1989), Règim de les Administracions Públiques (1993-1996) i Estatut del 
Diputat (2000-2004)).  

 
Dimarts 17, 19h 

 
 

Parcours insolite et artistique  
en France 

Voyage hors des sentiers battus dans le monde 
imaginaire de certains personnages singuliers 

A càrrec de Guénola Moreau 
 

Donar a conèixer als estudiants catalans llocs 
particulars a França, fora del camí trepitjat dels 
tours habituals més importants. Donar-los el desig 
i la curiositat per visitar o per buscar altres llocs 
per descobrir. 
 

 
 

En francès 
 

Dimecres 18, 19h 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Presentació del llibre La casa de la Llum. Lectura 
de textos de Montse Vellvehí 
 
La presentació consistirà en la lectura integral dels textos per 
l'actriu Montse Vellvehí mentre les imatges es projecten en la 
pantalla. 
 
La casa de la llum és el fruit del treball poètic d’Antoni Clapés i 
plàstic de Pilar Abad. Aquest volum realitzat conjuntament 
aplega vint-i-tres dibuixos i altres tants poemes (més un epíleg 
del poeta Víctor Sunyol) que s'interroguen i exploren sobre el 
sentit i la realitat de la llum: no tan sols la seva materialitat sinó la 
possibilitat que la tenebra sigui la mateixa llum. 

 
 

XII 
buidar — buidar-se — deseixir-se 
de tota avidesa 
ni posseir ni ser posseït 
— posseir és perdre — 
desaparèixer dins la llum — confondre-s’hi 
aprenent a dubtar-ho tot 
corprenedor so d’argila antiga 

 
 

Divendres 20, 19h 
 

 

 

 

 

Art, Poesia, Filosofia 
ALLIANCE FRANÇAISE 

 
ABRIL 

2012 

Lectura del poeta Josep Gerona 
 

Josep Gerona va néixer a Sabadell el 28 

d’abril de 1956. És llicenciat en Història i 

professor d’institut. Compagina la seva 

dedicació a la pintura amb l’escriptura en 

català i castellà.  

Obres publicades: 

Mnemòsine amnèsica. Edicions de Gràfic Set, Sabadell, 2006. 

(recull d'articles de premsa sobre art i cultura). 

Quan deixaré de creure. Premi L'Espurna del Clot. Ed. Viena, 

Barcelona, 2000. 

Àlbum de noses. IV Premi de Poesia Parc Taulí. Sabadell, 2001. 

Trompar l’ull. Arola Editors, col·lecció Dàctil, 17. Tarragona, 2004. 

Hospital General. Ed. Emboscall, col·lecció Prima Materia, núm. 

62. Vic, 2007.(Amb una part d'aquest llibre, sota el títol "Tirar pel 

tort", va guanyar el 1er Premi de Poesia del 5è Certamen literari 

Clara Alzina, "Ordint la trama", Sabadell, 2006). 

 

Divendres 27 d’abril, 19h 
 
 

La filosofia de JJ Rousseau (O. Farrés) 
 

Enguany celebrem els tres-cents anys del naixement de 
Jean-Jacques Rousseau, un dels pares de la teoria política 
moderna, amb un curs dedicat a la seva figura. Motejat per 
Nietzsche com “la taràntula moral” i saludat per Kant com 
“el Newton del món social”, la seva obra no ha deixat mai 
indiferent a ningú. Perseguit a França, prohibit a la seva 
Ginebra natal i condemnat a l’Índex pel Vaticà. Polèmic, 
apassionat, paradoxal i revolucionari, va escriure moltíssim 
i va tocar gairebé tots els temes: música, botànica, 
educació, filosofia política, ètica i, fins i tot, va fer una 
novel·la precursora del romanticisme i dues memòries 
autobiogràfiques. 
 

Durant el curs, dialogarem –sempre a partir dels seus 
textos– sobre la complexa relació de Rousseau amb els 
il·lustrats, sobre el seu pensament radical i sensual alhora, i 
sobre l’enorme influència que ha exercit amb el pas del 
temps, tant en el camp dels esdeveniments històrics com 
en el món de les idees. 

Temari 
1. Què és la Il·lustració?   2. Primers escrits     
3. Teoria política    4.Filosofia de l’educació     
5. Escriptura i autobiografia 

 
Els dijous de 19h a 21h,  

del 12 d’abril al 10 de maig 
 

 

http://www.papersdeversalia.com/poetas/gerona/libros-gerona/quan_cat.html
http://www.papersdeversalia.com/poetas/gerona/libros-gerona/album_cat.html
http://www.papersdeversalia.com/poetas/gerona/libros-gerona/trompar_cat.html
http://www.papersdeversalia.com/poetas/gerona/libros-gerona/hospital_cat.html


 

RÉMI OCHLIK,  
FOTOPERIODISTA. 

IMATGES DE LES 
PRIMAVERES 

ÀRABS. 
 
 
 
 

Homenatge de l’Alliance  
Française de Sabadell i l’Institut 
Francès de Barcelona a l’enfant 

prodige del fotoperiodisme. 
A partir del 3 de maig. 

 

(avanç maig) 
 


