
 

 
 
 
 

Benvolgut company, benvolguda companya, 

Em plau trametre’t la invitació de la Fundació Andreu Nin (FAN) per convidar-te a l’acte que es farà en el 
Parlament de Catalunya sobre qui fou Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Andreu Nin i 
Pérez.  

Andreu Nin, nascut al Vendrell l’any 1892, fou un destacat polític i el teòric marxista català més brillant de 
l'època. Fou fundador del Consell d’Economia de Catalunya, secretari general de la CNT i de la 
Internacional Sindical Roja, regidor de la ciutat de Moscou i secretari polític del POUM. Arran dels “fets de 
maig” de 1937, el POUM va ser il·legalitzat i el 16 de juny, juntament amb altres dirigents, va ser detingut i 
assassinat en el marc de les purgues estalinistes. 

Andreu Nin va ser també un prestigiós i reconegut traductor al català i al castellà de grans clàssics russos 
com Tolstoi, Dostoievski, Turgueniev i Txèkhov, pels quals sentia una veritable devoció. Les seves 
traduccions al català (algunes d'elles reeditades aquests últims anys a Barcelona) són autèntiques creacions 
i quedaran com a veritables models en la literatura catalana.  

La Fundació Andreu Nin és una institució cultural creada l’any 1987 per difondre la memòria històrica 
d’Andreu Nin i que ha desenvolupat una reconeguda tasca en la difusió de les seves obres i del seu llegat 
polític i social.  

La inauguració de l’acte anirà a càrrec de la presidenta de la Fundació Andreu Nin, Teresa Carbonell i de la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, Sra. Núria de Gispert. A continuació l’historiador Pelai Pagès farà 
una aproximació a la figura d’Andreu Nin. Posteriorment els Presidents del grups parlamentaris, així com, 
diferents organitzacions socials, sindicats i partits polítics donaran la seva visió de l’herència històrica de qui 
fou dirigent del POUM. 

Volem doncs, convidar-te a què participis en aquest acte que tindrà lloc el 17 de juny a les 18:00 hores a la 
Sala Gran d’Actes del Parlament de Catalunya, i que esdevindrà l’acte més important que s’ha fet a 
Catalunya de la figura d’Andreu Nin.  

Atès que és obligatori acreditar-se, et preguem que confirmis la teva assistència contestant aquest correu 
amb el teu nom i cognoms complerts i el DNI. Si us plau fes-ho arribar a la següent adreça de correu 
electrònic: ferranlopez444@hotmail.com 
Esperem comptar amb la teva presència. 
Atentament, 

 
 
Pello Erdoziain 
Secretari de la Fundació Andreu Nin 
 


