
Joan Amades 

Joan Amades i Gelats és el més gran folklorista que 

ha tingut mai aquest país, és una figura central de la 

cultura catalana, és el Pompeu Fabra de la cultura 

popular i tradicional.  

Joan Amades va néixer a Barcelona l’any 1890 però 

des de jove va quedar estretament lligat amb la vila 

de Sant Quint ja que es va casar amb la quintinenca 

Enriqueta Mallofré i Coca, i va passar moltes 

temporades al municipi. La seva tasca va ser la de 

fer una immensa recopilació i documentació de 

cultura popular d’arreu del país, fins i tot la UNESCO 

li va encarregar de preparar el corpus bibliogràfic 

català. De la seva obra en destaca el Costumari 

Català, sens dubte la més coneguda de 

l’extensíssim treball de tota una vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d’Interpretació Joan Amades 

Des de l’Ajuntament de Sant Quintí s’està treballant 

per tirar endavant un projecte de país relacionat 

amb la figura de Joan Amades, el Centre 

d’Interpretació Joan Amades. Aquest projecte 

il·lusiona molt l’Ajuntament i hi ha molta voluntat 

que es pugui tirar definitivament endavant. 

Aquest projecte es faria a l’espai de les antigues 

escoles del carrer Sant Antoni. Com es veu en la 

imatge de sota, hi ha projectada la construcció d’un 

edifici nou (de color blanc).  

  

 

 

 

 

Estarà fonamentat en tres grans eixos: 

- Cultural: exposició permanent per difondre l’obra 

de Joan Amades i el patrimoni cultural i natural. 

- Turístic: espai d’informació i orientació turística. 

- Social: espai de reunió, assaig i taller-magatzem. 

 

 

 

1R CAMPUS JOAN AMADES DE LA 

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 

DEL PENEDÈS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A dalt: Joan Amades amb la 

seva esposa Enriqueta 

Mallofré i la seva cunyada 

Consol Mallofré, filles de Sant 

Quintí. No oblidem la gran 

tasca que va fer Consol 

Mallofré d’edició de moltes 

obres d’Amades que, sense 

ella, no haguessin pas vist la 

llum. 

A baix: El simpàtic capgròs 

quintinenc de Joan Amades. 

  

  

11 – 13 de juliol de 2014 

a Sant Quintí de Mediona 

 


