
 

Nota de premsa 

JAN GRAU I MARTÍ, 

22è PREMI JOAN AMADES DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 2022 

L'Associació Cultural Joan Amades, hem pres la decisió d'atorgar el 22è Premi Joan Amades de 

Cultura Popular i Tradicional a la persona de Jan Grau i Martí per la seva trajectòria en l'estudi i 

promoció de la cultura popular. 

 

Jan Grau és un activista i expert en cultura popular i patrimoni festiu que des de fa dècades no ha 

deixat d'exercir, combinant la seva vocació amb les tasques com a Tècnic de Cultura des de 

l'Ajuntament de Terrassa o de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

En els anys de la Transició, participa de la renovació de la Festa Major de Terrassa i el 

ressorgiment associatiu de la ciutat. Promou la constitució de la colla de Geganters de Terrassa i 

forma part dels creadors dels Minyons de Terrassa, essent sots-cap de colla. 

 

Estretament vinculat amb el món geganter, als anys vuitanta col·labora amb l'Agrupació de Colles 

Geganteres de Catalunya. El 1990 participa en els actes de commemoració del centenari de Joan 

Amades on té l'oportunitat de conèixer Consol Mallofré, secretària i cunyada d'Amades, dipositària 

de tot el llegat que havia deixat el folklorista. Fruit d'aquesta relació i per decisió de Mallofré, el 

1995 es crea l'Associació Cultural Joan Amades de la que Jan Grau n'és un dels fundadors alhora 

que assumeix la direcció de la Biblioteca Joan Amades, editant els treballs inèdits que el 

folklorista no va poder publicar en vida. A més, va iniciar la reedició de la Biblioteca de Tradicions 

Populars de Joan Amades, de quaranta-dos volums. 

 

Des dels inicis dels anys vuitanta la seva participació en la premsa, la ràdio i la televisió ha estat 

fonamental per a la difusió de la cultura popular a casa nostra. És de destacar la seva participació 

en el programa 'Víbria' al Canal 33 de Televisió de Catalunya entre 1989 i 1994. 

 

També ha col·laborat en mitjans com Catalunya Ràdio, Com Ràdio, Ona Ràdio o El Periódico. El 

gruix de les seves publicacions i intervencions ha estat dedicat a imatgeria festiva en mitjans com 

la revista Gegants, de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, entre d'altres. És autor 

també de vídeos sobre diferents aspectes de la cultura popular. 

 

Del 2007 al 2011 fou membre del Consell de la Festa Major de Vilafranca del Penedès. Com a 

resultat de la seva tasca d'investigació ha publicat fins a l'actualitat deu llibres, algun d'ells com a 

coautor. 



        

                              

El lliurament del guardó es farà en data i lloc que pròximament s'anunciarà. 

Els mitjans de comunicació interessats a cobrir aquest esdeveniment us demanem que contacteu 

a través del correu electrònic joanamades@joanamades.cat 
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