
Conèixer Albert Manent
14 i 21 d’abril de 2015

Auditori del Museu d’Història de Catalunya
Palau de Mar. Plaça de Pau Vila, 3
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Atès que l’aforament és limitat,
cal reservar seient prèviament.

Per a reserves i més informació:
Centre d’Història Contemporània 

de Catalunya

Palau de Mar. Plaça de Pau Vila, 3
08003 Barcelona

mferranl@gencat.cat
Tel. 93 552 61 77
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El 14 d’abril de 2014 va morir Albert Manent. 

Amb motiu del primer aniversari del seu tras-

pàs, el Centre d’Història Contemporània de 

Catalunya, la Fundació Revista de Catalunya i 

la Plataforma per la Llengua organitzen dues 

sessions que volen, en primer lloc, recollir els 

trets més significatius de la seva biografia i, en 

segon lloc, apropar-se al coneixement de la 

seva extensa obra.

Aquest homenatge a Albert Manent és tam-

bé una proposta per a l’estudi d’una de les 

personalitats més influents de la cultura ca-

talana moderna, però també més discretes i 

eficients.

A partir d’ara, han de ser les universitats, els 

centres d’estudi, la família i els amics els qui 

han de conservar-ne el llegat i reivindicar-ne 

i estudiar-ne una important obra sobre temà-

tiques molt diverses, important tant per les 

dimensions, com per l’impacte, els temes i 

els àmbits tractats. Aquestes dues sessions 

volen ser, doncs, una primera aproximació 

al coneixement de les diferents facetes de 

l’obra i la trajectòria d’Albert Manent.

“... dels anys passats en turba densa, 

som un riu amb sang nova secreta”.

(La nostra nit, 1951) Albert Manent

PRIMERA SESSIÓ 14/IV/2015
Albert Manent: acció discreta

19 h Parlaments de Jaume Sobrequés i Callicó, 

director del CHCC, i Joan Vallvé, president del 

Patronat de la Fundació Revista de Catalunya.

19.10 h “Albert Manent, activista i patriota”,  

Josep Poca.

19.35 h “Albert Manent, al servei de l’Església 

catalana”, Joan Galtés.

20.00 h “Albert Manent, al servei del Govern 

de Catalunya”, Josep M. Roig i Rosich.

SEGONA SESSIÓ 21/IV/2015
Albert Manent, memòria, cultura i Església

19 h Parlaments de Josep M. Roig i Rosich,  
director de Revista de Catalunya i exdirector  

del CHCC, i Òscar Escuder, president de la  

Plataforma per la Llengua.

19.10 h “Albert Manent, historiador de l’Església, 

la Guerra Civil i l’exili”, Josep Massot.

19.35 h “Albert Manent, americanista”, 

Pilar Garcia-Sedas.

20.00 h “Albert Manent, biògraf”, Jordi Amat.
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