
 
 
 
 

 

Nota de premsa 

 

L’obra recull les conferències i les conclusions de la jornada 
celebrada a CaixaForum Madrid al mes d’octubre passat per retre 
homenatge a l’historiador català Jaume Vicens Vives 
 

 

La Fundació Grup Set i l’Obra Social ”la 
Caixa” presenten a l’Ateneu Barcelonès 
el llibre Vicens Vives, una visió de futur 

 

 
• La Fundació Grup Set i l’Obra Social ”la Caixa” presenten a 

l’Ateneu Barcelonès el llibre Vicens Vives, una visió de futur, que 

recull totes les conferències, les intervencions i les conclusions de 

la jornada que es va celebrar al mes d’octubre passat a CaixaForum 

Madrid. 

 

• La jornada es va dur a terme com un acte d’homenatge a Jaume 

Vicens Vives (1910-1960) en la celebració del centenari del seu 

naixement i el cinquantenari de la seva prematura mort. 

 

• L’obra que ara es presenta serveix com a testimoni d’aquella 

trobada, en què reconeguts historiadors, intel·lectuals i polítics van 

analitzar la vigència del pensament de Vicens Vives i van debatre 

també sobre el futur del país segons les lliçons que ens va deixar el 

pare de la historiografia moderna. 

 

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

L’edició d’aquesta obra permet posar en relleu l’actualitat del seu 

pensament, que inclou missatges plenament vigents, com ara la 

política del pacte, l’europeisme i la responsabilitat de la societat 

civil. 

 

Barcelona, 6 de maig de 2011. La vicepresidenta del Govern de Catalunya, 

Joana Ortega; el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell; el 

director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, i la presidenta de la 



Fundació Grup Set, Adela Subirana, han presidit avui a l’Ateneu Barcelonès la 

presentació del llibre Vicens Vives, una visió de futur. També han participat en 

la presentació de l’obra els catedràtics Santos Juliá i Borja de Riquer, així com 

Miquel Roca i Antonio Garrigues Walker, encarregats de llegir un fragment del 

llegat de Vicens Vives, i Roser Rahola, presidenta de l’editorial Vicens Vives, 

que ha llegit un fragment inèdit de l’historiador. L’acte ha acabat amb la 

interpretació d’El cant de la senyera a càrrec d’un quartet de corda del 

Conservatori de Música del Liceu. 

 

L’obra Vicens Vives, una visió de futur, publicada per l’editorial Vicens Vives, 

recull les conferències i les conclusions de la VIII Jornada de Reflexió, 

organitzada per la Fundació Grup Set i per l’Obra Social ”la Caixa” el 4 

d’octubre de 2010 a CaixaForum Madrid, en un acte d’homenatge a Jaume 

Vicens Vives (1910-1960) en la celebració del centenari del seu naixement. 

 

Així, al llibre es recullen les dues conferències que van tenir lloc a la jornada: 

Els fils de la memòria, la força de les idees, a càrrec de l’economista i polític 

Josep M. Bricall, i Construir un país, confiar en la seva gent, que va impartir el 

jurista i polític Antonio Garrigues Walker. També incorpora les conclusions, que 

van anar a càrrec de Ferran Mascarell. 

 

Així mateix, el llibre recull les intervencions de Ricard Fornesa, president 

d’honor de ”la Caixa”, de la presidenta de la Fundació Grup Set, Adela 

Subirana, i dels participants en les dues taules rodones: Gonzalo Anes, Joan 

Mas Cantí, Joaquim Nadal, Santos Julià, Borja de Riquer, Anna Vicens, Miquel 

Roca, Francisco Belil, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón i Eugenia Bieto. 

 

Vicens Vives, una visió de futur posa de manifest la vigència del missatge de 

l’historiador, així com la plena actualitat de les seves idees polítiques. La 

jornada, organitzada per la Fundació Grup Set amb la col·laboració de l’Obra 

Social ”la Caixa”, va evidenciar la vigència del seu europeisme i de la seva 

aposta pel diàleg i el pacte per fer avançar la societat.  

 

Durant el 2010 es va celebrar 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 per explicar el 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 defensava una nova 

Catalunya, amb unes noves relacions amb Espanya i amb Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué García – 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo – 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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