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CICLE DE CONFERÈNCIES
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Entrada lliure

Cicle de conferències
Els invisibles, intel·lectuals i polítics catalans recuperats de
l’oblit vol, amb un cicle de nou sessions, perfilar un retrat de
l’obra i la personalitat dels qui van tenir una tasca destacada
en la configuració moderna del país, però que la pròpia voluntat, les circumstàncies o tarannà avui han deixat desdibuixats.
Seguint el referent escrit de Plàcid Vidal, Domènec Guansé o Albert Manent, Els invisibles recollirà la pluralitat territorial, ideo
lògica, social i intel·lectual de les aportacions a la cultura, a les
institucions i a la política catalanes al llarg de tot el segle xx,
dels inicis de la Mancomunitat a la Transició postfranquista.
A més d’un reconeixement a trajectòries influents avui oblidades, proposem una aproximació a corrents que sovint han
pogut romandre un xic al marge de les grans tendències.

19:30 h

15 de gener de 2015
19:00 h

Antoni Andreu i Abelló, un home del Front Nacional de
Catalunya
per Fermí Rubiralta, historiador, departament d’Educació
del govern basc

19:30 h

Josep Badia i Torras, carlisme, socialisme i cristianisme
per Lluís Duran, Centre d’Història Contemporània de
Catalunya

22 de gener de 2015
19:00 h

Josep M. Espanya i Sirat, un polític aranès conseller en
temps difícils
per Antonieta Jarné, professora de la Universitat de Lleida

19:30 h

Ferran Cuito, enginyer i polític
per Amadeu Cuito, advocat i economista

Aquest cicle ens permet oferir o endinsar-nos a nous centres
d’interès, repensar-ne d’altres i centrar l’evolució dels processos històrics en nous protagonistes.

PROGRAMA

29 de gener de 2015
19:00 h

Joan Tauler i Palomeras, al costat de Lluís Companys
per Arnau Gonzàlez Vilalta, professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona

19:30 h

Antoni Sesé Artaso, de la CNT al comunisme
per José Luis Martín Ramos, catedràtic de la Universitat
Autònoma de Barcelona

27 de novembre de 2014
19:00 h

Presentació del cicle de conferències
per Agustí Colomines, director de la Càtedra Josep Termes
de la Universitat de Barcelona i Jaume Sobrequés i Callicó,
director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya i
president de la Societat Catalana d’Estudis Històrics

19: 30 h

Agustí Calvet i Pascual “Gaziel”,
escriptor i director de diari
per Josep Martí, periodista, secretari de Comunicació
del Govern de la Generalitat de Catalunya

20:00 h

Eugeni Xammar i Puigventós,
periodista i home de món
per Joaquim Torra i Pla, director del Born Centre Cultural

4 de desembre de 2014
19:00 h

Jaume Serra i Húnter, una filosofia de la universitat,
per Joan Montserrat i Torrents, filòsof i historiador

19:30 h

Cebrià de Montoliu, obertura al món, reforma social
per Francesc Roca, professor de la Universitat de Barcelona

11 de desembre de 2014
19:00 h

Joan Lluhí i Vallescà, polític, conseller i ministre
per Enric Ucelay-Da Cal, catedràtic de la Universitat
Pompeu Fabra

Joan Casanelles i Ibarz, una esquerra catalana liberal i
laborista
per Joan B. Culla, catedràtic de la Universitat Autònoma
de Barcelona

5 de febrer de 2015
19:00 h

Josep Pijoan i Soteras, al servei de la primera
institucionalització cultural
per Imma Socias, professora de la Universitat de Barcelona

19:30 h

Miquel Vidal i Guardiola, economista al servei d’un projecte
polític
per Mercè Morales, col·laboradora del Centre d’Història
Contemporània de Catalunya

12 de febrer de 2015
19:00 h

Miquel Santaló i Parvorell, republicanisme i pedagogia
per Salomó Marquès, catedràtic de la Universitat de Girona

19:30 h

Eladi Homs i Oller, pedagogia en el Noucentisme
per Francesc Homs i Ferret, economista

19 de febrer de 2015
19:00 h

Anarquisme i cosmopolitisme a finals del segle xix:
Fernando Tarrida del Mármol
per Teresa Abelló, professora de la Universitat de Barcelona

19:30 h

Simó Piera i Pagès, experiència d’obrerisme català
per Joaquim Ferrer, historiador

