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10 anys en el record • 1919 - 1996

Fèlix Cucurull i Tey
Arenys de Mar, 1919 - 1996
Escriptor, periodista i polític

Informació:
Tel.: 93 792 32 53
b.arenysma.pff@diba.es
www.arenysdemar.org
www.felixcucurull.org

La seva obra literària, sempre escrita en català i traduïda
a 10 idiomes –sobretot al portuguès–, abasta 23 llibres
de novel·la, poesia i assaig, i nombrosos treballs periodístics. Cal destacar Vida terrena entre els llibres de
poesia, i les novel·les L’últim combat, El silenci i la por
i El desert.
La seva obra d’assaig i d’investigació, lúcida i continguda, versa sobre temes polítics i socials: Orígens i
evolució del federalisme català; Consciència nacional
i alliberament; Catalunya, nació sotmesa; i Dos pobles
ibèrics, sobre les relacions entre Catalunya i Portugal.
La seva obra més important és Panoràmica del nacionalisme català –en sis volums–, editada a París, la qual
ofereix una exhaustiva recopilació documental de
l’activitat política a Catalunya des del segle X I V fins al
1936, que evidencia la voluntat nacional del poble català
a través de la història.
Fou molt actiu políticament. Durant la clandestinitat,
milità al Front Nacional de Catalunya (F N C); al Partit
Socialista d’Alliberament Nacional (P S A N); fou cofundador de l’Assemblea de Catalunya i del Partit dels
Socialistes de Catalunya, com també membre actiu del
Consell Nacional Català. En restablir-se la democràcia,
presidí l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura
Catalana i fou membre de Crida a la Solidaritat.

1 de febrer
12 h. Ajuntament d’Arenys de Mar
Roda de premsa

7 de març
18 h. Sala Josep M. Arnau del Calisay
Aula d’Extensió Universitària

Presentació del programa d’actes en commemoració
del desè aniversari de la mort de Fèlix Cucurull

Fèlix Cucurull en el record, conferència de Jordi Cucurull,
historiador

4 de febrer
20 h. Sala Josep M. Arnau del Calisay
Presentació del programa d’actes

10 de març
20 h. Sala Josep M. Arnau del Calisay
Segon col·loqui

• Presentació de l’adreça web: http://www.felixcucurull.org
Amb la intervenció de:
Jordi Bilbeny, lingüista i historiador,
glossant la figura de Fèlix Cucurull
Jordi Cucurull, en nom de la família Cucurull
Mercè Cussó, directora de la Biblioteca
Miquel Rubirola, alcalde de la vila
• Lectura de textos a càrrec de Joan Pera, Mercè Sàbat i Miquel Vila

Experiència, lluita i cultura
Amb la intervenció de:
Frederic-Pau Verrié, historiador de l’art
Arnau Puig, filòsof
Oriol Ferran, Secretari de Telecomunicacions i Societat
de la Informació i periodista, com a moderador

21.30 h. Teatre Principal
Concert de música clàssica
a càrrec de l’Orquestra de Cambra de Vic
Ofert per l’Aula d’Extensió Universitària

10 de febrer
20 h. Biblioteca P. Fidel Fita
Inauguració de l’exposició
Fèlix Cucurull, 10 anys en el record
Amb la intervenció de:
Mercè Cussó, directora de la Biblioteca
Imma Albó, comissària de l’exposició
Miquel Rubirola, alcalde de la vila
• Presentació de la reedició del llibre Llibertat per la democràcia,
recull d’articles de premsa de Fèlix Cucurull

17 de febrer
20 h. Sala Josep M. Arnau del Calisay
Taula rodona
Fèlix Cucurull, historiador i polític
Amb la intervenció de:
Jaume Sobrequés, historiador i director del Museu d’Història
de Catalunya
Toni Strubell, professor de filologia anglesa
a la Universitat de Deusto
Pilar Royo, historiadora, com a moderadora

27 de febrer
19 h. Biblioteca P. Fidel Fita
Tertúlia
sobre la narrativa de Fèlix Cucurull, a càrrec de Ramon Verdaguer

3 de març
20 h. Sala Josep M. Arnau del Calisay
Primer col·loqui
Experiència, lluita i cultura
Amb la intervenció de:
Josep M. Cadena, periodista
Francesc Vicens, polític i historiador de l’art
David Caldeira, lingüista i professor, com a moderador

17 de març
20 h. Sala Josep M. Arnau del Calisay
Taula rodona
Fèlix Cucurull, poeta i novel·lista
Amb la intervenció de:
Jordi Albertí, filòleg i investigador
Joan Alegret, professor de literatura catalana
a la Universitat de les Illes Balears
Teresa Bertran, poetessa, com a moderadora

24 de març
20 h. Sala Josep M. Arnau del Calisay
Tercer col·loqui
Experiència, lluita i cultura
Amb la intervenció de:
Isabel-Clara Simó, escriptora
Gerard Horta, antropòleg i poeta
Albert Costas, biòleg, com a moderador

7 d’abril
20 h. Biblioteca P. Fidel Fita
Presentació del llibre
Fèlix Cucurull: allò que no diuen els llibres, de Míriam Fabregà
i Raquel Vidal
Amb la intervenció de:
Agustí Barrera, historiador
Miquel Rubirola, alcalde de la vila
• Dídac Rocher i Fèlix Cucurull, nét, posaran música
a set poemes de Fèlix Cucurull, acompanyats
per Ferran Aguiló, baix i Gerard Aguiló, percussió

28 d’abril
20 h. Sala Josep M. Arnau del Calisay
Catalunya i Portugal
Cloenda dels actes a càrrec de Josep-Lluís Carod-Rovira,
diputat del Parlament de Catalunya per ERC ,
amb la intervenció d’António de Macedo, cineasta, escriptor
i filòsof, des de Lisboa

