
 
 

Exposició “100 anys d’En Massagran” 

Any de producció: 2010 

Descripció 

“Les Aventures extraordinàries d’en Massagran”, escrites per Josep Maria Folch i Torres 
i il·lustrades per Joan G. Junceda, van aparèixer el 1910. Publicades en fulletó com a 
suplement del setmanari En Patufet, van significar una renovació absoluta de la literatura 
infantil i juvenil catalana en inaugurar el gènere de les aventures humorístiques i festives. 
 
Inquiet, eixelebrat -“tenia el cap a can Pistraus”-, enginyós, pragmàtic, més imprudent 
que valent, en Massagran mostrava, des de ben petit, unes fal·leres desmesurades per 
anar a veure món. Contra les recomanacions dels pares s’embarcarà a La Mustela per 
fer realitat aquests somnis. El seu caràcter, no gaire exemplar, el portarà a viure 
situacions per a les quals no està preparat i que intentarà solucionar de la millor manera 
possible amb optimisme i sobretot amb l’ajuda inestimable dels companys i amics. A 
mesura que les experiències viscudes li aporten confiança, es planteja projectes més 
ambiciosos: d’aventurer i nàufrag a explorador i colonitzador, fins arribar a esdevenir rei 
de Katalatribu, la primera colònia catalana en terres africanes. 

 

Contingut 

 

L’exposició està constituïda per vuit cartells, confeccionats amb reproduccions de 

fotografies, portades de llibres i dibuixos d’en Junceda, amb apunts explicatius i de 

context. Després d’un resum històric sobre l’aparició de la novel·la i de les seves 

diverses edicions i traduccions, es recupera l’extensa producció humorística de Josep 

Maria Folch i Torres i s’analitza a fons, en cinc cartells, el personatge Massagran en 

l’entorn imaginat per l’autor: els seus amics, companys i coneguts, les trifulgues i 

peripècies que passa primerament al mar i després en una illa deshabitada de persones 

però plena de sorpreses per a un noi de ciutat, fins a l’encontre amb tribus africanes de 

costums diferents als seus, alguns ben sorprenents i d’altres similars als quals s’adapta, 

momentàniament, fins que el seu caràcter inquiet el portarà a capgirar-ho tot.  

 

 

Entitat que l’ofereix 

Fundació Folch i Torres  

T. 93 864 43 59  

C/e: arxiu@fundaciofolchitorres.org 
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Característiques tècniques 

L’exposició consta de 8 cartells. 

Els cartells són impresos en expositors enrotllables (roll-up). 

Cada expositor desplegat fa 85 x 250 cm 

 

Espai 

El conjunt dels 8 cartells exposats fa uns 10m lineals. Cal instal·lar-la en espais interiors. 

 

Embalatge 

Cada expositor, plegat i en bossa, fa 100 x 20 x 20 cm,  i pesa uns 5 kg.  

 

Muntatge i desmuntatge 

L'entitat sol·licitant se’n farà càrrec. 

 

Transport 

El transport del material de l’exposició va a càrrec de l’entitat sol·licitant. 

 

Lloguer i assegurança  

L’exposició no té cost de lloguer. L’assegurança dels elements que conformen 

l’exposició anirà a càrrec de l’entitat sol·licitant. 

 

Seguretat 

L’entitat que la sol·licita es farà responsable de la seguretat i el bon estat del material 

exposat.  

 

Formalització de la sol·licitud  

L’entitat interessada en acollir l’exposició ha d’adreçar-se a la Fundació Folch i Torres 

per escrit (mitjançant correu electrònic), per a concretar les dates de reserva.  

 

Activitats complementàries  

És possible d’acordar una presentació i visita guiada de l’exposició, per part de membres 

de l’entitat que ofereix l’exposició. 
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