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Taula rodona a l'IEC  

Tret de sortida acadèmicde l´Any Vicens Vives 
L'historiador Enric Pujol va analitzar la faceta acadèmica de Vicens Vives i la seva evolució ideològica 

 

BARCELONA | M.P. Les múltiples facetes de Jaume 

Vicens Vives van centrar ahir la xerrada que va donar 

el tret de sortida, des del punt de vista acadèmic, a la 

celebració del centenari del naixement i del cinquantè 

de la mort de l'historiador gironí.  

 

Vicens Vives, més enllà de l'historiador és el títol de 

la taula rodona realitzada a l'Institut d'Estudis 

Catalans, i on van intervenir diversos experts. 

Cadascun d'ells es va centrar en diverses vessants 

de l'historiador, com l'acadèmica, la ideològica, o la 

del professional de l'edició. L'objectiu era, segons el membre de l'IEC Albert Balcells i moderador de la 

trobada, "oferir una visió retrospectiva però crítica de l'historiador". Enric Pujol, Jaume Sobrequés i Antoni 

Simon van ser els altres participants a la trobada. 

 

L'historiador Enric Pujol va analitzar la faceta acadèmica de Vicens Vives i la seva evolució ideològica. "La 

seva entrada a l'IEC va ser molt polèmica. Abans de la guerra no era catalanista en absolut, i, per això, en 

alguns sectors era vist com l'enemic", va dir. El seu acostament envers els sectors catalanistes va ser lent, va 

dir, pels seus contactes amb intel·lectuals falangistes.  

 

Jaume Sobrequés, president de la Societat Catalana d'Estudis Històrics va centrar-se en el seu paper com a 

impulsor editorial i de projectes científics: "La de Vives va ser una renovació conceptual de la manera de fer 

història. Ell va introduir una metodologia científica i la importància dels fets econòmics i socials", va afirmar. 

Antoni Simon va tancar la jornada amb la conferència L'historiador i la seva escola en el context hispànic.  
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Els tres ponents de la conferència, amb el president de l'IEC.
 M. Catalan / IEC
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Pisos nuevos en Girona 
1-3 habs, parking, a 5 min centro. Precios por debajo de hipoteca! PisosNuevosGirona.com 
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