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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 monumenta
litzador que integrés els catalans dins la història (dins 
el «veritable llibre de llibres» que és la història, deia Ba
laguer), d’una banda, com, de l’altra, dels imperatius del 
publicisme (ja irreversibles, segons també apuntava Ba
laguer). 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 Histo
ria de Cataluña recollia la nodrida herència de la vindica
ció provincialista alhora que argumentava els postulats 
polítics que Balaguer havia anat defensant des de mit
jan dècada dels cinquanta: un passat peninsular plural, 
l’autoritat del model confederal de la Corona d’Aragó, 
l’exaltació de l’antic constitucionalisme català. Un argu
mentari imprescindible per a la batalla política del ca
talanisme a venir servit en un text que esdevenia una 
pedrera abundant per a la literatura de la «renaixença».
 Proposem de tornarhi, 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.
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Montserrat Comas, L’epistolari de Víctor Balaguer. Ges

tió, ús i potencial historiogràfic d’un document excessiu.
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cia de l’obra de Víctor Balaguer en la historiografia ca
talana.

Giuseppe Grilli, [títol per confirmar]. 
Joan Palomas, La Historia de Cataluña y de la Corona de 

Aragón en la trajectòria inteŀectual de Víctor Balaguer. 
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Balaguer en 1857–1860.

Enric Ucelay da Cal, Víctor Balaguer, inventor de la retò
rica nacionalista catalana.

Història, política, literatura

A 150 anys de la  
Historia de Cataluña  
y de la Corona de Aragón  
de Víctor Balaguer
Jornades internacionals

Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú)
Ateneu Barcelonès (Barcelona) 
24 i 25 d’octubre de 2014

Segona circular, març de 2014

Grup d’Estudi de la Literatura del Vuitcents, Grup d’Estudis d’Història 
de la Cultura i dels Inteŀectuals, Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Aula 
Joaquim Molas, Ateneu Barcelonès, Projecte Almirall

Ho organitzen:

Hi coŀaboren:


