
 

 

Inscripció : 

Cal enviar un correu a l’adreça: infoghcmataro@gmail.com  

indicant el nom i que es vol participar en el Col·loqui.  

https://www.facebook.com/ghcmataro/ 

https://twitter.com/GHCMataro 

Amb la col·laboració 

Organitza: 

infoghcmataro@gmail.com 

 

125 anys de la mort d’Elies Rogent (1821-1897) 

DE LA RENAIXENÇA AL  
CATALANISME POLÍTIC AL MARESME 

 

25è aniversari de la reproducció de l’estendard de la  
basílica de Santa Maria de Ripoll 

14è COL·LOQUI HISTÒRIA A DEBAT 

Mataró, 4 i 5 de novembre  

A la sala 1C de la Presó de Mataró 

www.ghcmataro.org 



DE LA RENAIXENÇA AL  
CATALANISME POLÍTIC AL MARESME 

 
El Grup d’Història del Casal de Mataró organitza una nova edició del 

Col·loqui Història a Debat, el 14è, que se celebrarà a Mataró els dies 4 i 5 

de novembre de 2022. Enguany el títol que defineix la temàtica central és 

De la Renaixença al catalanisme polític al Maresme. 

 

El procés de transformació del catalanisme cultural d'arrel romàntica nascut 

amb el moviment de la Renaixença, que legitimava el poder de la burgesia 

a través de la construcció d'un marc cultural propi, en un moviment polític 

modern a començament del segle XX, és el centre d'interès del 14è 

Col·loqui Història a debat. Enguany s'emmarca en el 25è aniversari de la 

reproducció de l'estendard de Josep Puig i Cadafalch de Ripoll, promoguda 

pel Grup d'Història del Casal i en la commemoració del 125è aniversari de 

la mort de l’arquitecte Elies Rogent i Amat. Rogent, l’arquitecte de l’edifici 

de la Presó de Mataró i de la restauració de la basílica del monestir de San-

ta Maria de Ripoll, ens situa en els vincles mataronins amb la Renaixença i 

amb les mobilitzacions del catalanisme que tindrien en Josep Puig i Cada-

falch i Lluís Domènech i Montaner uns dels principals impulsors del cata-

lanisme polític. 

 

El Maresme ha estat un dels territoris amb protagonisme en la implantació 

del catalanisme. Centres i agrupacions catalanistes s’hi van constituir du-

rant la dècada del 1880 i, sobre tot, al tombant de segle.  

 

La sessió inaugural tractarà de l’empremta d’Elies Rogent i d’Antoni Gaudí i 

donarà pas a la segona de les sessions a l’endemà que es centrarà en l’ex-

tensió del moviment de la Renaixença al territori. Tot seguit, la taula de 

col·loqui sobre les figures de Lluís Domènech i Montaner i Josep Puig i 

Cadafalch ens situarà en els inicis del catalanisme polític. 

Com en d’altres ocasions, el Col·loqui es complementa amb un nou nume-

ro de la revista Felibrejada on es recullen les contribucions presentades 

sobre altres aspectes. Així, s’hi tracta de figures com la del promotor de la 

cultura popular Fèlix Ribas i Pla, del ball de La bolangera de Cabrera de 

Mar, de  l’arqueologia entre Josep Maria Pellicer i Josep Puig i Cadafalch o 

dels certàmens literaris com a plataforma de difusió ideològica, per exem-

ple. I un darrer bloc de contribucions, ja de tema lliure. 

 

PROGRAMA 

 

Totes les sessions se celebraran a la sala 1C de la Presó de Mataró. 

(entrada per la Riera) 

 

Places limitades, cal inscriure’s prèviament. 

  

 Divendres 4 de novembre 19:00 h.  

Sessió d’obertura del 14è Col·loqui Història a Debat.  

19:05 h.  L’eix Rogent-Gaudí. 

Amb Agàpit Borràs Plana i Mariona Gallifa Rosanas 

 

 Dissabte 5 de novembre 18:30 h. 

18:30 h.  La Renaixença al Maresme  

Amb Jaume Vellvehí i Altimira. 
 

19:00 h. Col·loqui-debat: Els inicis del catalanisme polític. Domènech i 

Montaner i Puig i Cadafalch 

Amb Esteve Mach i Bosch i Carles Saiz i Xiqués 
 
20:00 h. Clausura del Col·loqui amb la intervenció del Cor Madrigalista 
 


