
El llegat cultural català,  
a CaixaForum Tarragona    

  
  
El programa d’Humanitats de l’Obra Social ”la Caixa” decideix recuperar algunes d’aquestes figures i 
revisar el paper que varen jugar per a la societat catalana dins el cicle de conferències Biografies. 
Pensadors catalans, que acollirà CaixaForum Tarragona del 20 de gener al 10 de febrer del 2010.   
  
El cicle de conferències Biografies. Pensadors catalans, coordinat pel periodista i escriptor Antoni 
Puigverd tindrà lloc a CaixaForum Tarragona (c/ Cristòfor Colom, 2), del 20 de gener al 10 de febrer del 
2010. 
  
Dimecres 20 de gener 
19.00 h. Alejandro Lerroux. Lerrouxisme, 100 anys després de la Setmana Tràgica  
José Álvarez Junco, escriptor i catedràtic d’Història a la Universitat Autònoma de Madrid. 
  
Setmana Tràgica de Barcelona (1909): la protesta popular causada per les exigències del govern 
espanyol, que obligava els joves pares de famílies obreres a anar a defensar les mines del Rif, no es va 
projectar contra els centres de poder (banca, govern civil, casernes), sinó contra esglésies i convents. La 
influència del populisme lerrouxista hi va ser determinant? Anticatalanisme i anticlericalisme van emplenar 
la falta d’ideologia d’una classe obrera en mans dels sindicats apolítics. Què en queda d’aquell corrent 
populista en la Catalunya d’avui? 
  
  
Dimecres 3 de febrer 
19.00 h. Centenari de Joan Maragall. Catalunya gra fèrtil o bord de l’espiga d’Espanya?  
Toni Sala, escriptor. 
  
Joan Maragall va ser el primer intel·lectual català modern. Poeta, periodista, assagista i traductor de 
Goethe i Nietzsche, va tenir una gran influència social i cultural. És molt coneguda la seva poesia sobre 
l’”Adéu” a Espanya, però molt menys el seu petit assaig sobre l’Empordà on defensa que el gra conté 
l’espiga i que sense la petita comarca (Empordà) no pot haver-hi Catalunya i, consegüentment, sense 
Catalunya no hi ha Espanya. Quin sentit tenien les teories ibèriques de Maragall i com han influït en la 
Catalunya present? 
  
Dimecres 10 de febrer 
19.00 h. Bicentenari de Jaume Balmes. Balmes o la tradició catalana i espanyola  
Josep M. Fradera, professor d’Història Contemporània a la Universitat Pompeu Fabra. 
  
Jaume Balmes és un pensador d’altíssim nivell.  És l’home que va construir el pont intel·lectual que va 
facilitar el trànsit  cap al liberalisme del corrent tradicionalista, un  corrent que havia quedat enquistat en el 
carlisme violent.  La seva síntesi entre pensament tradicional i liberalisme permet l’aparició del 
conservadorisme  contemporani, sigui l’espanyol, sigui el català.  
  
  
Divendres 26  de febrer 
19.00 h. Centenari de Jaume Vicens Vives. Encara som (i hem de ser) pactistes catalans?  
Montserrat Duch, vicerectora de Postgrau i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. 
  
“Notícia de Catalunya” de Jaume Vicens Vives és segurament l’assaig d’interpretació històrica sobre 
Catalunya que ha influït més en el catalanisme de la segona meitat del segle XX. La seva caracterització 
del “pactisme català” d’origen medieval, que ell defineix com si un  component essencial de la catalanitat, 
té encara sentit avui dia? Fins i a quin punt té encara vigència la visió de Vicens Vives?  
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Montserrat Duch, vicerectora de Postgrau i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili 
  
Conferències: 
Alejandro Lerroux. Lerrouxisme, 100 anys després de la Setmana Tràgica: dimecres 20 de gener, 19.00 h 
Centenari de Jaume Vicens Vives. Encara som (i hem de ser) pactistes catalans?: dimarts 26 de gener, 
19.00 h 
Centenari de Joan Maragall. Catalunya gra fèrtil o bord de l’espiga d’Espanya?: dimecres 3 de febrer, 
19.00 h 
Bicentenari de Jaume Balmes. Balmes o la tradició catalana i espanyola: dimecres 10 de febrer, 19.00 h 
  
  
Entrada gratuïta 
 


