SOPAR ENTRAMUNTANAT

21/05/10 14:19

Hola a Tothom!

DATA I HORA:

El proper 2 de juny tindrem un convidat expert
en republicanisme a l’Empordà i les altres
comarques gironines. Es tracta del figuerenc
Enric Pujol Casademont.

Dimecres 2 de juny a les 21.00h
Cullera de Boix,
Ronda de Sant Pere 24
08010 Barcelona (a tocar de Plaça Urquinaona)
PREUS:

Doctor en història per la Universitat Autònoma
de Barcelona, ha escrit nombroses obres
Preu socis: 22 €
d’història i n’ha dirigit moltes altres.
Preu no socis: 24 €
És autor de El descrèdit de la història (1993),
*Si us feu socis al sopar us cobrarem a preu de soci! :-)
de Ferran Soldevila i els fonaments de la
historiografia catalana contemporània (1995) i
Confirmacions d'assistència:
de Història i reconstrucció nacional (2003). Ha
e-mail: info@entramuntanats.org
dirigit els volums L’exili català de 1936-39. Un
o bé al telèfon: 656.42.54.05 (Demanar per la Carme)
balanç (2003), Noves aportacions (2006) i
Història , memòria i identitat (2006). Ha estat
codirector del diccionari d’historiografia catalana
(2003), de La revolució del bon gust. Jaume Miravitlles i el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de
Catalunya 1936-1939 (2006), i Pensament polític als Països Catalans, 1714-2014 (2007). Ha estat coautor
amb Albert Balcells i Santi Izquierdo, de la Història de d’Institut d’Estudis Catalans (2002-2007), i junt a
Felip Solé ha publicat Exilis (2007). Ha realitzat, amb Jaume Santaló, el projecte museològic i museogràfic
del Museu de l’Exili de La Jonquera (2002-2007) i ha comissariat l’exposició i el catàleg Carles Fages de
Climent. Poetica i mítica de l’Empordà (2002-2003) junt amb Rafael Pascuet.
Ha estat director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà
(2002-2005) i Coordinador de l’Àrea d’Història i Pensament
Contemporani del Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya (2005-2007). Actualment és
comissari de l’exposició itinerant El somni republicà. El
republicanisme a les comarques gironines (1900-1936), de
la qual se n’ha publicat un llibre-catàleg. amb el mateix
títol (2009) que també ha dirigit.
Mentre i tant no arriba l’exposició itinerant a Barcelona
(que podrem visitar a finals d’any al Museu d’Història de
Catalunya, el Sr. Pujol ens parlarà del republicanisme
empordanès. En el debat que s’obrirà al final del seu
parlament, estarà encantat de respondre les preguntes
dels assistents, sobre aspectes relacionats amb els treballs
en que a intervingut, com ara el Museu de l’exili de La
Jonquera, o sobre personatges empordanesos que ha
estudiat a fons: Josep Puig Pujades, Dalí, Jaume
Miravitlles, Fages de Climent, etc...Si teniu algun dels seus
llibres podeu aprofitar per que us el dediqui.
La Junta dels Entramuntanats desitgem que aquesta
torbada sigui del vostre gust, i que els coneixements del Sr. Enric Pujol ens facin sentir com a casa, en
aquest exili nostre.

http://darwin.evolucio.net/sopar_juny2010/

Página 1 de 1

