
Tot a punt per al 17è Simposi sobre               

la història censurada de Catalunya 

L'institut Nova Història es complau a presentar als seus simpatitzants, 

adherits i al públic en general el programa del 17è Simposi sobre la 

Història Censurada de Catalunya que s'esdevindrà a Arenys de Munt. 

Hi incloem, també, llocs on es pot fer nit i la manera com els 

interessats poden reservar places per assistir al simposi. 
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Tot a punt per al 17è Simposi sobre la història censurada de Catalunya  

 

Ja tenim aquí el programa del 17è Simposi sobre la Història Censurada de Catalunya.  

Com sempre, se celebrarà a Arenys de Munt. Enguany les dates s'escauen entre el vespre 

del divendres 17 de novembre  i el dissabte 18 de novembre del 2017. Divendres es farà la 

presentació, mentre que tot el dia del dissabte es llegiran i s'exposaran les comunicacions. 

Aquest any hi intervindran trenta-set persones entre comunicants i conferenciants.    

Afegim a continuació un escrit de presentació redactat per en Jordi Bilbeny. 

 

UN SIMPOSI PER SORTIR DE LA FICCIÓ DELS FETS 
 

I ENTRAR EN LA VERSEMBLANÇA DE LA HISTÒRIA 
 

No hi va haver paperetes. No hi va haver urnes. El 1r d’octubre no hi va haver referèndum. Les 

càrregues van ser proporcionades i justes, sense violència. I els mil ferits resultants són un 

muntatge pervers dels polítics catalans per tapar els 400 policies vilment agredits, que van 

presentar denúncies per tota mena de contusions sofertes.  

 

El relat del poder, mal que ens sorprengui, fa segles que s’escriu així. No som davant de cap 

novetat discursiva. Els mitjans espanyols han confegit un discurs molt semblant, evidenciant 

novament que explicar els fets pelats del que passa no els interessa gens, sinó que el seu objectiu 

principal és exposar la realitat tal com voldrien que fos. I no és ni una innocentada ni un 

malentès. N’hi ha que s’estiren els cabells com si haguessin descobert que els àngels no tenen 

sexe. O que els reis són els pares. Fins i tot he sentit a dir que “l’Estat ha embogit”, que 

“Espanya ha enfollit”, “que el govern espanyol ha perdut els trucs”. Res més lluny d’això. Pels 

qui portem quasi la vida sencera mirant de denunciar les maquinacions de l’Estat en el discurs 

dels fets –que és una altra manera de dir també “de la història”–, ara hem viscut a les pròpies 

carns, en la dimensió física present, el que fa segles que es construeix a les calderes del poder. 

Hem sigut plenament conscients com l’estat exposa els fets totalment desvirtuats, tergiversats i 

manipulats sense cap vergonya ni pudor. No és, doncs, que l’Estat hagi embogit. Sinó que, 

malgrat totes les il·lusions que hi hem bastit al damunt durant aquests últims decennis, l’Estat 

finalment ha recuperat la raó: la raó d’estat. 

 

Ho deia En Servent al Quixot, que el poder castellà, després d’inventar-se els fets i la narració 

que els exposa, se’ls creu i els encarna en la seva comprensió del món. I ja és indissociable la 

mentida de l’existència. El pobre Quixot, pel fet d’haver-se cregut la brutícia manipulada dels 
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llibres, es va tornar boig. No va veure mai més la realitat, sinó que interpretava el món només a 

partir de la pròpia paranoia. A partir únicament de la ficció induïda. 

 

El que va passar abans, durant i després del 1r d’octubre al nostre país, difós aquí i arreu del 

món, amb milers de policies armats fins a les dents, entrant a les impremtes, a les institucions, a 

les entitats culturals, a cases particulars, als col·legis electorals, per emportar-se paperetes i 

urnes; les detencions de polítics i activistes per raó de la seva ideologia i per defensar unes idees 

diferents a les de l’Estat espanyol, per més impactant que ens pugui semblar, no és res més que 

una ombra lànguida i esvaïda, difuminada i guerxa, del segrest multisecular de llibres, obres d’art 

i documents, de la detenció d’escriptors i confiscació de biblioteques i arxius, amb execucions de 

metges, científics, pensadors, polítics i de tot aquell que gosés donar una versió diversa de la 

vida que no hagués estat sancionada i beneïda per les lleis de l’Estat. I no només això. Com en 

els discursos actuals sobre el referèndum darrer, el text dels llibres era reescrit i traduït, els noms 

de llurs autors canviats per noms castellans i els fets reubicats en ciutats que deixaven de ser 

catalanes. Aquesta és la història que ens ha arribat. La història que, a ulls clucs, sense 

revisionisme crític, profund i rigorós, hem acabat acceptant des de totes les instàncies oficials. 

Com si explicar la nostra història fos explicar innocentment i infantil la història construïda 

durant tants segles per la Inquisició i la censura d’Estat. Com si tornar a llegir fos un acte vil de 

traïdoria intel·lectual i, sovint, política. I no ho podem acceptar. 

 

Els catalans que vivim avui arreu de la Nació Catalana i que som absolutament conscients del 

discurs oficial sobre fets que passen davant dels nostres ulls, no ens podem permetre el luxe de 

pensar que això és així al segle XXI, en un estat de dret, amb democràcia, llibertat de pensament 

i de premsa, amb partits polítics legals i dins d’una Europa que, d’alguna o altra manera –voldria 

intuir– vetlla pels interessos dels seus ciutadans, però que no ho era als segles XV, XVI i XVII. 

 

No ens enganyem més. La distorsió de la informació és ara, avui, aquí i ho era llavors encara 

molt més, fins a límits insospitats. Els estralls d’aquella manipulació són infinits. I no hi donem a 

l’abast perquè no tenim cap mena de suport institucional. Reconstruïm el nostre passat a base de 

voluntarisme, d’esforç personal, a força de tenacitat, constància i convicció. Amb l’ajut eventual 

ara d’un Ajuntament, ara d’un altre. D’un empresari i d’un parell de centenars de persones que 

amb el seu gest econòmic ens permeten, més o menys dignament, continuar endavant. I tot i amb 

això hem arribat, a Arenys de Munt, al 17è Simposi sobre la Història Censurada de Catalunya, 

en un intent ciclopi i desmesurat de fer arribar a la nostra ciutadania aquelles traces, aquells 

fragments, aquells indicis del nostre passat que no han destruït del tot i que continuen indicant-

nos que hi havia vida, i una vida noble, rica, culta i lliure, allà on volen fer-nos creure que tot era 

un desert i un cementiri. 

 

A Arenys de Munt ens tornem a trobar per 17è any consecutiu, homes, dones, investigadors, 

ciutadans compromesos amb el nostre país i la nostre cultura per continuar esbatanant el camp de 

la comprensió del nostre passat. Per continuar denunciant que el relat oficial actual, com la 

història oficial de llavors, no és res més que un constructe. Al servei del poder, de la mentida i de 

l’alienació col·lectiva. Per recuperar la dignitat de pensament i la dignitat col·lectiva. 

 

Amic i amiga que m’has llegit fins aquí: si realment creus que els moments que vivim són uns 

moments crucials; si estàs convençut que el discurs de l’estat és una pura invenció al servei del 

poder i del poder anticatalà; si tens el convenciment que ens mereixem espais de pensament i de 

llibertat molt més amples i dignes dels que avui tenim, vine a participar al nostre Simposi. No tan 

sols com a oient, ocupant una cadira i prenent nota del que diem, sinó essencialment com a ésser 

viu que vol transformar la nostra manera de ser en el món, amb un estat nou, lliure i just, però 

també amb una memòria col·lectiva que no sigui una caricatura grotesca del que vam ser. Vine-

hi també a exigir que si volem un país lliure és perquè també hi volem tenir una història lliure. 

Vine a fer-t’hi present, perquè el teu lloc és insubstituïble. I perquè amb la teva presència i la 

presència de tots els qui creiem en la raó, el pensament i la llibertat, donem un crit d’atenció 



també als nostres mitjans. Perquè deixin de mirar cap a un altre costat. Perquè deixin d’estar al 

servei del poder i comencin a fer-se ressò del poder de la nostra història, del poder de la nostra 

gent, del meu poder i del teu poder. 

 

Jordi Bilbeny 

Institut Nova Història 

Novembre del 2017 

 

 
 

17è SIMPOSI SOBRE LA HISTÒRIA CENSURADA DE CATALUNYA 

ARENYS DE MUNT 

Sala Municipal 

17 i 18 de novembre del 2017 

DIVENDRES, 17 DE NOVEMBRE 

(Entrada gratuïta) 

7 de la tarda: Presentació del Simposi 

Albert Codinas, President de l’Institut Nova Història 

Joan Rabasseda, Batlle d’Arenys de Munt 

Jordi Bilbeny, Escriptor i investigador 

Krystyna Schreiber, Escriptora 

Ernesto Álvarez Blanco, Museòleg i historiador cubà 

Joan-Pere Le Bihan, Exdirector General de l’Escola Bressola 

 

2/4 de 9: Brindis d’obertura 

9 vespre: Sopar 

DISSABTE, 18 DE NOVEMBRE 

9 matí: Acreditacions 

2/4 de 10 matí 

Tònia Vila, Regidora de Cultura: Benvinguda 

Conferència inaugural 

http://data.inh.cat/files/pictures/171103150328276.png


Anna Miñarro, Psicòloga clínica i Psicoanalista: El rostre i el rastre de la violència (1936-

2017) 

10 matí 

Jordi Castellà: El llorer de la victòria del monument a En Colom 

Jordi Miravet: Pot créixer una societat sense aportacions crítiques a la cultura establerta? 

Andreu Marfull-Pujadas: La Nova Cronologia d’Anatoly Fomenko (3a part) 

Marcel Mañé: Tres proves curioses de la catalanitat d'En Cristòfor Colom 

Daniela Strauss: Els vincles catalans dels Merode alemanys 

 

11 matí 

Paolo Pellegrino: Maquiavel desvela quina llengua emprà Dant a la «Comedia» 

Josep Prats: La desaparició premeditada del Convent de Sant Francesc de Barcelona 

Marc Anglí: La genealogia catalana del papa Benet XIV 

Josep M. Orteu: Un metge universal dels regnes catalans d’Itàlia: Hieronymi Castellioni 

Cardani 

Lluís Botinas: Saber la nostra història permetria actuar idòniament avui 

12 migdia 

Belinda Parris: L’Avenc de Tavertet, el cacau i les Amèriques 

Sergi Turiella: Toponímia catalana d’origen gòtic 

Cesc Garrido: Néstor Lujan i la cuina catalana dels segles XV i XVI 

Francesc Magrinyà: «La vida es sueño» va ser escrit en català: l’evidència 

Albert Fortuny: L’estada d’En Colom a Badalona al 1493 

1 migdia 

Gemma Bufias: Algunes consideracions sobre la xamfaina 

Felip Rodríguez: Joan d’Agramunt i el secret de la sobrecarta de la Terra Nova 

Pere Baladron: Quatre generacions d’holandesos cognomenats «Colom» 

Miquel Izquierdo: Shakespeare, Cervantes i el Tirant lo Blanc 

Lluís Batlle: Casos pràctics de traducció sistemàtica al Segle d’Or castellà 

2 tarda: DINAR 

5 tarda 

Dolors Marín: La psicoanàlisi i el conflicte del coneixement de la Història 

Lluís Maria Mandado: L’agosarat ús de sexe per encriptar missatges dins l’«Orland Furiós»: 

una meravellosa i sorprenent historieta valenciana 

Manel Capdevila: Censura anticatalana: de Rico Sinobas (s. XIX) a la FAES (s. XX) 

Pere Alzina: Algunes reflexions sobre la recuperació del passat per encarar el futur 

6 tarda 

Mercè Pijoan: La casa del Marquès de Pinçon a Sarrià 

Pere Coll: Cervantes i la moneda catalana 

Joan Cassola: Teresa de Jesús, Ramon Llull i els trobadors 

Pep Mayolas: La jerarquia de l’Emperador en la Cristiandat i els vincles de Catalunya amb 

l’Imperi 

Rafel Mompó: Aportant una mica de llum sobre el «Persiles y Segismunda» de Cervantes 

7 vespre 

Dani S. Bello: Benedetto Bonfigli i el possible assetjament català de Perusa a l’any 547 dC 

Joanjo Albinyana: Vides paral·leles entre els Mendoça castellans i els Vilanova de la Ribera 

Francesc Jutglar: El cas del «dragó». Com s’amaga una identitat canviant la síl·laba tònica 



Víctor Cucurull: «El Pelegrino Curioso»: un cas molt curiós 

Montse Camps: Algunes frases del «Lazarillo» suggereixen que va ser escrit en català 

8 vespre 

Pep Comajuncosa: La decadència literària catalana del segle XVI: llei de mercat o censura 

d’estat? 

Jordi Bilbeny: Joan Boscà, poeta en llengua catalana d’obra segrestada i perduda 

2/4 de 9 vespre 

Lliurament del «9è Guardó Nova Història» a En Pep Andreu, batlle de Montblanc 

Conferència de clausura: 

Sebastià Sardiné, advocat i membre de «Juristes per la Independència» i «Constituïm»: La 

independència de la història 

(Entrada dissabte per a no adherits: 10€) 

ALLOTJAMENTS A ARENYS DE MUNT: 

- Art Print Residence: 937938397 

- Pensió Garrido: 937951224 

- Habitatges turístics a Arenys de Munt: http://www.arenysdemunt.cat/document.php?id=6734 

ALLOTJAMENTS A ARENYS DE MAR: 

-Hostal La Lluna: 937959788 

-Pensió La Premsa: 937921808 

-Sa Voga: 937959293 

 

Si hi voleu reservar plaça, ompliu el formulari que trobareu a la secció "agenda". En concret, allí 

on diu "contacteu amb nosaltres". 

 

La reserva no és obligatòria, però us la recomanem perquè l'aforament és limitat. 

 

 

 

 

Publicat a www.inh.cat - Institut Nova Història 

http://data.inh.cat/files/pictures/171103150328276.png
http://www.arenysdemunt.cat/document.php?id=6734
http://data.inh.cat/files/pictures/171022173142104.png
http://data.inh.cat/files/pictures/171022173142104.png
http://www.inh.cat/
http://data.inh.cat/files/pictures/171022173142104.png

