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El 30 de novembre de 1895, el poeta i dramaturg Àngel Guimerà, president de l’Ateneu, 
pronunciava el discurs “La Llengua Catalana” davant els socis i prohoms de l’entitat i 
causava una gran sensació i escàndol. Era la primera vegada que l’al·locució presidencial es 
feia en català. A partir de llavors s’obria una nova etapa, en la qual, poc temps després, 
l’Ateneu adoptava el català com a llengua d’ús oficial.  
 
En paral·lel, al tombant de segle, l’Ateneu Barcelonès aconseguia ser el centre de reunió 
d’escriptors, poetes, dramaturgs, novel·listes, periodistes i assagistes catalans. Noms com el 
referit Guimerà, Joan Maragall, Josep Carner, Eugeni d’Ors, Josep Maria de Sagarra, Carles 
Riba o Josep Pla van llegir, escriure, fer tertúlia, donar a conèixer la seva obra i rebre les 
novetats literàries del moment als salons, Jardí i Biblioteca de l’Ateneu. Són moltes les obres 
escrites a l’Ateneu –com Vida privada de Sagarra–, molts articles pensats al caliu de la Penya 
de l’Ateneu, moltes les lectures descobertes a les estanteries de la biblioteca.  
 
Però, no es tracta d’un record, només, d’una bella història que mirem amb nostàlgia. Avui, 
l’Ateneu continua mantenint una sòlida activitat literària, bé a través dels actes organitzats 
per aquesta Secció, bé a través de la tasca indispensable de la Biblioteca, bé a través de 
l’Escola d’Escriptura, bé, sobretot, a l’activitat dels nostres socis lletraferits o professionals, 
amateurs o amants de la literatura. Penso que l’Ateneu Barcelonès és per la seva història, la 
seva realitat i el seu futur, l’autèntica Casa de la Llengua i la Literatura de la Ciutat. I em 
proposo, si sóc escollit pels meus companys de Secció, dinamitzar-la i introduir els temes de 
debat següents: 
 
 Mantenir un bon contacte entre els socis que conformen la Secció, tant a través de 

correu electrònic com a través de les xarxes socials, per la qual cosa s’hauria de 
crear perfils de la secció i mantenir un ritme regular d’activitat. Això també hauria de 
servir per donar a conèixer l’activitat de la Secció tant entre els socis de l’Ateneu 
com entre el públic general interessat en la nostra programació. 
 

 Revisar la programació i dinàmica actual de funcionament, mantenint tot allò que 
funciona, i alhora, introduint nous formats més enllà de l’acte magistral que 
generalment domina en la programació de la casa. 

 
 Fer participar els socis inscrits en la Secció en el disseny de les seves línies generals, 

la programació i els plans de treball. 
 
 Relligar la literatura catalana en els debats literaris internacionals, amb la presència 

i contacte entre autors, editors, traductors, etc., locals i estrangers a l’Ateneu. 
 
 Potenciar els actes que tinguin una transcendència pública als mitjans de 

comunicació, a la cultura catalana, al món editorial i literari.  
 



 Acollir tots els debats lingüístics que es produeixen en un moment de tanta 
transcendència com l’actual, alhora que fer de l’Ateneu el centre de la defensa dels 
drets lingüístics i de la llengua catalana. 

 
 Treballar conjuntament amb les entitats literàries que acull l’Ateneu: PEN Català, 

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, etc. així com amb l’Escola d’Escriptura 
de l’Ateneu. 

 
 Acollir les noves tendències i els debats més actuals del món literari, amb el suport 

de les noves editorials, els autors emergents i  
 
 Repensar, actualitzar, historiar i difondre la tradició, el patrimoni i la història de 

l’Ateneu, així com els autors que n’han estat socis.  
 
 Identificar, aplegar i donar a conèixer l’activitat dels poetes, narradors, dramaturgs, 

contistes, periodistes, assagistes o editors que formen part de la secció i de l’Ateneu 
Barcelonès. 

 
 

Currículum Vitae de Joan Safont i Plumed 
Sóc llicenciat en Dret per la UPF, Màster en Dret Públic per IDEC-UPF i Màster en Periodisme 
Avançat i Reporterisme per Blanquerna-URL. 
 
Actualment faig la tesi doctoral a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona sobre 
l’expresident de l’Ateneu Barcelonès Amadeu Hurtado.  
 
Sóc periodista i escriptor, i també he fet guions per diversos documentals. Hepublicat Per 
França i Anglaterra. La Primera Guerra Mundial dels aliadòfils catalans (2012), Capitans del 
Comerç explicats pels seus fills (2016) i Sabotatge contra Franco. Episodis d’oposició 
d’aquells que havien guanyat la guerra (3017).  
 
Escric a l’Ara, L’Avenç, la Revista de Catalunya i El Món d’Ahir. Vaig ser director d’El Matí 
Digital i col•laboro a Núvol, Crític i El Nacional. Sóc tertulià del Més 3/24 (TVC), i formo part 
del consell de redacció de la Revista de Catalunya i de la revista Valors. 
 


