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Antoni Dalmau i Ribalta
Escriptor, historiador i polític, fou president
de la Diputació de Barcelona (1982-1987) i
vicepresident del Parlament de Catalunya
(1988-1995). Tot i els seus estudis universitaris com a jurista, desenvolupà la seva activitat
intel·lectual com a historiador. Destaquen en
aquest darrer aspecte els importants estudis
sobre l’anarquisme català els segles xix i xx:
El procés de Montjuïc (2010), El cas Rull. Viure
del terror a la ciutat de les bombes, 1901-1908
(2008), Per la causa dels humils. Una biografia
de Terrida del Màrmol,1861-1915 (2015).
També s’han d’esmentar els seus llibres de narrativa històrica, com Terra d’oblit. El vell camí
dels càtars (1997), guanyador del premi de novel·la històrica Néstor Luján, i Una escapada al
país dels càtars. Guia de viatge (2002).
El compromís amb la seva terra natal es manifestà en els estudis i articles sobre Igualada
i l’Anoia, com La Guerra Civil i el primer franquisme a l’Anoia. Els protagonistes (2013). Fou
membre de la junta directiva de la Societat
Catalana d’Estudis Històrics, president de la
Fundació Teatre Lliure, i membre de la comissió
executiva del PSC (1978-1992).

PROGRAMA
Presidència
Molt Honorable Sra. Laura Borràs,
presidenta del Parlament de Catalunya
Il·lustríssim Sr. Marc Castells,
alcalde d’Igualada
Dr. Ramon Pinyol, president de la Secció
Històrico-Arqueològica (IEC)
18.30 h Presentació a cura de Jaume Sobrequés
i Callicó, president de la Societat
Catalana d’Estudis Històrics (IEC)
18.55 h Semblança intel·lectual i política,
per Joaquim Nadal i Farreras,
historiador i exconseller de la Generalitat
de Catalunya
19.20 h Historiador i impulsor cultural de l’Anoia,
per Flocel Sabaté,
professor de la Universitat de Lleida,
membre de l’Institut d’Estudis Catalans
19.45 h Les notes autobiogràfiques del pare:
esbós d’una vida,
per Pol Dalmau,
professor de la Universitat Pompeu Fabra
20.10 h Evocació vital d’Antoni Dalmau,
pel P. Bernabé Dalmau,
monjo de Montserrat
20.30 h Cloenda a cura
de la M. Hble. Sra. Laura Borràs,
presidenta del Parlament de Catalunya

