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De 1860 a 1863 Víctor Balaguer lliurava els cinc volums de la Historia de Cataluña y de la 
Corona de Aragón: la considerable síntesi resultat tant de la urgència del relat legitimador, 
restaurador, autentificador i monumentalitzador que integrés els catalans dins la història 
(dins el “veritable llibre de llibres” que és la història, deia Balaguer), d’una banda, com, de 
l’altra, dels imperatius del publicisme (ja irreversibles, segons també apuntava Balaguer). El 
talent literari de Víctor Balaguer es provava, així, en el gran art públic que era aleshores la 
història: en el “sinistre ponent de Donya Isabel II”, la seva Historia de Cataluña recollia la 
nodrida herència de la vindicació provincialista alhora que argumentava els postulats polí-
tics que Balaguer havia anat defensant des de mitjan dècada dels cinquanta: un passat pe-
ninsular plural,  l’autoritat del model confederal de la Corona d’Aragó, l’exaltació de l’antic 
constitucionalisme català. Un argumentari imprescindible per a la batalla política del catala-
nisme a venir servit en un text que esdevenia una pedrera abundant per a la literatura de la 
“renaixença”. 
 Proposem de tornar-hi, a tot plegat, a propòsit dels 150 anys de la publicació de la 
Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón. I també, a recer seu, al conjunt dels treballs i els 
dies de Víctor Balaguer. 
 
 
 

Conferenciants i ponents: 
Rosa Cabré (UB), Roger Canadell (UOC), Enric Cassany (UAB), Montserrat Comas 

(BMVB), Albert Ghanime (Barcelona), Giuseppe Grilli (U. di Roma Tre), Rafael Roca 
(UV), Mireia Rossich (BMVB), Magí Sunyer (URV), Lourdes Sánchez Rodrigo (U. de 
Granada), Joan Palomas (ANC), Jordi Roca Vernet (URV), Enric Ucelay da Cal (UB). 

 
 
 

Comitè organitzador:  
Rosa Cabré (UB), Roger Canadell (secretaria, UOC), Giovanni Cattini (UB), Montserrat 

Comas (BMVB), Josep M. Domingo (UdL). 
 

Comitè científic:  
Jordi Casassas (UB), Pere Gabriel (UAB), Enric Gallén (UPF), Manuel Jorba (UAB), 

Ramon Pinyol (UVic), Lluís Ferran Toledano (UAB). 
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