
 
 
 
 
 
 

Nota de premsa 

 

 
En el centenari del seu naixement, polítics, historiadors i 
intel·lectuals debaten a CaixaForum Madrid sobre el llegat del 
pare de la historiografia contemporània 
 

 
 

Jaume Vicens Vives, vigent  
cent anys després 

 
 
 

• La Fundació Grup Set i l’Obra Social ”la Caixa” presenten a 
CaixaForum Madrid la jornada Vicens Vives, una visió de futur, el 
primer dels actes previstos per commemorar el centenari del 
naixement de l’historiador català i el cinquantenari de la seva 
prematura mort. 

 
• El president d’honor de ”la Caixa”, Ricard Fornesa, i la presidenta 

de la Fundació Grup Set, Adela Subirana, inauguren la trobada, en 
la qual tenen lloc dues conferències, a càrrec de Josep Maria Bricall 
i d’Antonio Garrigues Walker, i amb la participació de Miguel 
Herrero y Rodríguez de Miñón, Miquel Roca, Ferran Mascarell i 
Anna Vicens Vives, filla de l’historiador, entre d’altres. 

 
• «Davant l’adversitat, supera’t» era el lema de Jaume Vicens Vives. 

La jornada vol posar en relleu l’actualitat del seu pensament, que 
inclou missatges plenament vigents, com ara la política del pacte, 
l’europeisme o la responsabilitat de la societat civil. 

 
 
Madrid, 4 d’octubre de 2010. El president d’honor de ”la Caixa”, Ricard 
Fornesa, i la presidenta de la Fundació Grup Set de dones empresàries, Adela 
Subirana, han inaugurat aquest matí la VII Jornada de Reflexió: Vicens Vives, 



una visió de futur, en què es vol reflexionar sobre el llegat de l’historiador català 
i la vigència de les seves tesis cinquanta anys després de la seva mort. 
 
Durant l’any 2010 se celebra l’Any Vicens Vives per commemorar el centenari 
del seu naixement i el cinquantenari de la seva mort. Considerat el pare de la 
història contemporània espanyola, és sens dubte un dels grans renovadors de 
la historiografia del segle XX, a més d’un exemple d’intel·lectual compromès 
amb la realitat política i social del seu temps. 
 
Jaume Vicens Vives (Girona, 1910-1960) va lluitar en vida per un concepte 
renovador de la història, que buscava l’autenticitat i que renegava tant de la 
perspectiva nacionalista que dominava la historiografia catalana com de la 
ideologia que impregnava la del franquisme. La seva concepció de la història 
demanava tenir en compte factors geogràfics, demogràfics, socials, econòmics 
i culturals en l’explicació del passat.  
 
Es va especialitzar en l’estudi dels segles XIX i XX, ja que els considerava 
essencials per trobar les claus d’un present que desitjava diferent. I és que, a 
més de la seva activitat científica, Vicens Vives també va ser un home polític. 
Estava convençut de la seva responsabilitat social i advocava a favor d’una 
nova Catalunya, amb unes noves relacions amb Espanya i amb Europa. 
 
Quin és el llegat de Vicens Vives? El missatge que ens va deixar continua 
vigent en el món actual? La jornada organitzada per la Fundació Grup Set, amb 
la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”, reflexiona sobre les revolucionàries 
idees de Jaume Vicens Vives i sobre el seu llegat, i posa en relleu la vigència 
del seu europeisme i de la seva aposta pel diàleg i el pacte per fer avançar la 
societat. L’objectiu de la trobada és, doncs, destacar l’actualitat de les idees 
que va propugnar fa més de mig segle i d’aquesta manera bastir nous ponts de 
diàleg en la nostra societat. 
 
L’economista i polític Josep Maria Bricall és l’encarregat d’impartir la primera de 
les dues conferències previstes, sota el títol d’«Els fils de la memòria, la força 
de les idees». Després, el polític Joaquim Nadal, els historiadors Santos Juliá, 
Borja de Riquer i Gonzalo Anes i l’economista Joan Mas Cantí, juntament amb 
la filla de Jaume Vicens Vives, Anna Vicens Vives, protagonitzen la primera 
taula rodona. 
 
La segona conferència és a càrrec del polític i jurista Antonio Garrigues Walker, 
amb el títol «Construir un país, confiar en la seva gent». En el posterior 



col·loqui, moderat per Manuel Campo Vidal, participaran Francisco Belil, Miquel 
Roca, Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón i Eugenia Bieto. 
 
L’acte es clourà amb la intervenció de Ferran Mascarell i la lectura d’un 
fragment del testament de Jaume Vicens Vives, que inclou el que va ser el seu 
lema en vida: «Davant l’adversitat, supera’t». 
 
Aquesta trobada serveix per donar el tret de sortida als actes programats per 
commemorar el centenari del seu naixement i el cinquantenari de la seva mort, 
entre els quals s’inclouen també l’exposició Jaume Vicens Vives i la nova 

història, que es podrà veure al Consell Superior d’Investigacions Científiques, 
del 5 al 21 de novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan Antonio García - 913 307 317 / 608 213 095 /  
jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo - 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 

 
 



PROGRAMA DE LA VIII JORNADA DE REFLEXIÓ: 
VICENS VIVES, UNA VISIÓ DE FUTUR 

 
Dilluns 4 d’octubre de 2010, de 9.30 a 14.30 h 

CAIXAFORUM (passeig del Prado, 36, Madrid) 

 
• 9.30 h Inauguració 

RICARD FORNESA - ADELA SUBIRANA 
 

• 10 h Conferència 
JOSEP MARIA BRICALL: «ELS FILS DE LA MEMÒRIA, LA FORÇA 
DE LES IDEES» 
 

• 10.30 h Taula rodona i col·loqui amb JOAQUIM NADAL, GONZALO 
ANES, SANTOS JULIÁ, JOAN MAS CANTÍ, BORJA DE RIQUER i 
ANNA VICENS VIVES 
Moderadora: SÍLVIA CÓPPULO 

 
• 12 h Pausa i cafè 
 
• 12.30 h Conferència 

ANTONIO GARRIGUES WALKER: «CONSTRUIR UN PAÍS, CONFIAR 
EN LA SEVA GENT» 
 

• 13.15 h Taula rodona i col·loqui amb FRANCISCO BELIL, MIGUEL 
HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, MIQUEL ROCA i EUGENIA 
BIETO 
Moderador: MANUEL CAMPO VIDAL 
 

• 14.30 h Conclusions i clausura 
FERRAN MASCARELL 
Lectura del testament de Jaume Vicens Vives 

 
 
 
 
  


